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Política

Mundo

Doria e Moro 
se encontram 
em São Paulo

França admite 
que prendeu 
homem errado

Sara e Miranda 
são desfalques, 
e Luan volta a 
ser relacionado

Corinthians relaciona 
titulares e vai com 
força máxima contra 
o Juventude

Verdão encerra 
preparação e terá 
jovens na última 
rodada do Brasileiro

Carille deve 
promover retorno 
de Léo Baptistão 
contra o Cuiabá

MP não garante retroativo de R$ 400 de 
novembro, nem valor extra para 2022

Economia

P5
Alta nos juros encarece o crédito, freia a economia e institui de volta a antiga 
regra de remuneração da poupança

Poupança passa a render mais 
com 7ª alta seguida dos juros

Taxa de depressão pós-parto 
dobrou na pandemia, aponta 
estudo do Hospital das 
Clínicas de São Paulo
Segundo levantamento, 38,8 % das Segundo levantamento, 38,8 % das 
mulheres relataram depressão após mulheres relataram depressão após 
nascimento dos filhosnascimento dos filhos  P6P6

A nunciado às pressas, o Auxílio Brasil deveria pagar ao menos R$ 
400 às famílias beneficiárias a partir de novembro deste ano, se-
gundo afirmou, ainda em outubro, o governo federal. A promessa 
era pagar esse valor mínimo também ao longo de 2022 – deixan-
do a decisão sobre a continuidade para o Orçamento seguinte. P5

Os dois pré-candidatos 
a presidência,  João Do-
ria (PSDB) e  Sérgio Moro 
(Podemos) se encontraram 
na tarde desta quarta-feira 
(08) na casa da deputa-
da federal Renata Abreu 
(Podemos-SP), presidente 
nacional do partido do ex-
-ministro da Justiça.   P3

O saudita preso na ter-
ça-feira (7) em Paris não 
é o indivíduo procurado 
pelas autoridades por ter 
participado do assassi-
nato do jornalista Jamal 
Khashoggi.                          P6

O meia Gabriel Sara será 
desfalque do São Paulo no 
último jogo da equipe na 
temporada.                            P9

À exceção de Cantillo, em 
fase final de recuperação de 
lesão, e Róger Guedes, sus-
penso, o Corinthians terá 
força máxima na partida 
desta quinta-feira.               P9

O Palmeiras encerrou no 
fim da tarde desta quar-
ta-feira a sua preparação 
para a última rodada do 
Campeonato Brasileiro. P10

O Santos encerrou nesta 
quarta-feira a preparação 
para o duelo contra o Cuia-
bá, válido pela 38ª rodada do 
Campeonato Brasileiro. P10

Presidente brasileiro,  recebeu quase Presidente brasileiro,  recebeu quase 
um quarto dos 9 milhões de votos um quarto dos 9 milhões de votos 

dados por internautas dados por internautas P2P2

Bolsonaro é eleito Bolsonaro é eleito 
‘Personalidade ‘Personalidade 

do Ano 2021’ da do Ano 2021’ da 
revista ‘Time’revista ‘Time’

Palmeiras

Corinthians

São Paulo

Santos



dia a dia
DIÁRIO DE S. PAULO - QUINTA-FEIRA/9 DE DEZEMBRO DE 20212

POLÍTICA

Bolsonaro é eleito ‘Personalidade 
do Ano 2021’ da revista ‘Time’

Presidente brasileiro, chamado de ‘líder controverso’ 
pela revista, recebeu quase um quarto dos 9 
milhões de votos dados por internautas

Da Redação

presidente bra-
sileiro Jair Bol-
sonaro foi eleito 
“Personalidade 
do Ano 2021” em 

uma enquete online da 
revista americana “Time”, 
informou a publicação na 
terça-feira (7).
Chamado de “líder contro-
verso” pela revista, Bol-
sonaro recebeu quase um 

quarto dos 9 milhões de vo-
tos dados pela internet.
A publicação disse ainda 
que a escolha dos leitores 
identifica a pessoa ou grupo 
mais influente do ano, 
“para o bem ou para o mal”.
A revista também cita crí-
ticas de políticos, da Justiça 
e de especialistas da área 
de saúde à gestão da cri-
se sanitária causada pela 
Covid-19 e a seu ceticismo 
sobre as vacinas.
“Recentemente, Bolsonaro 

esteve na mira do suprema 
corte brasileira que orde-
nou uma investigação sobre 
comentários falsos alegan-
do ligação entre a vacina 
contra a Covid e a Aids”, 
escreveu a “Time”.
A publicação ressaltou que 
o político deve concorrer 
à reeleição em 2022, mas 
que vem enfrentando uma 
“crescente rejeição” por 
conta do direcionamento 
dado a sua política econô-
mica.

O

Doria disse que se exigência não for colocada em prática até dia 15, passará por cima da lei maior

SP envia ofício ao Ministério da Saúde pedindo 
‘implantação imediata’ de passaporte da vacina

Da Redação

O governo de São Paulo 
encaminhou na quar-
ta-feira (8) um ofício ao 
Ministério da Saúde pedin-
do a “adoção imediata” da 
comprovação de vacina-
ção, o chamado passaporte 
da vacina, para os viajantes 
que chegam ao Brasil.
Segundo o governador João 
Doria (PSDB), se a exigên-
cia não for implementada 
pelo governo federal nos 
aeroportos e portos até o 
dia 15 deste mês, será apli-
cada pela gestão estadual 
em SP. Doria não esclare-
ceu, porém, como poderá 
colocar a medida em vigor.
“Se até o dia 15 de dezem-
bro o governo federal não 
adotar o passaporte, São 
Paulo vai adotar, sim, e vai 
exigir sim nos seus aero-
portos internacionais. Isso 
é um direito que nos cabe, 
apesar de fisicamente ser 
propriedade do governo 
federal e administração da 
Infraero, mas o território 
do estado de São Paulo é de 
responsabilidade do gover-
no do estado de São Paulo e 
o mesmo se aplica também 

para os portos. Esse proce-
dimento será adotado pela 
nossa secretaria de Saúde 
e pelo nosso Programa 
Estadual de Imunização”, 
afirmou o governador em 
coletiva de imprensa na 
tarde desta quarta.
A solicitação foi feita por 
recomendação dos espe-
cialistas do comitê cientí-
fico da Covid que assesso-
ram a gestão estadual.
“As pessoas que estão 
vacinas, com cobertura 
completa, elas não estão 
livres de serem infectadas 
e de eventualmente trans-
mitirem o vírus, mas elas 
têm muito menos chan-
ce de serem infectadas e 
de terem uma carga viral 
que permita com que elas 
transmitam o vírus pra 
outras pessoas no lugar de 
destino de suas viagens. 
Então, é nesse sentido que 
nós colocamos a impor-
tância dessa medida”, 
defendeu Paulo Menezes, 
coordenador do Comitê.
São Paulo é a principal 
porta de entrada de estran-
geiros no país, recebendo 
dois terços dos voos inter-
nacionais que chegam país.
O pedido já tinha sido feito 

por outros gestores mu-
nicipais da capital paulis-
ta e de Guarulhos, e segue 
recomendação da Agência 
de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), mas vem sendo 
criticado e negado pelo 
governo federal.
“Precisamos de medi-
das de controle de acesso 
dos viajantes que para cá 
acabam ingressando com a 
exigência de comprovação 
de vacinação completa, 
também conhecido como 
passaporte da vacina, 
assim como a necessidade, 
na origem, da realização 
das testagens. Testagens 
que são feitas 48h antes do 
embarque com o PCR, 24h 
antes do embarque com a 
realização do teste de antí-
geno”, defendeu o secretá-
rio estadual da Saúde, Jean 
Gorinchteyn.
“Só dessa maneira pode-
remos fazer um controle 
adequado das nossas fron-
teiras, impedindo que haja 
ingresso, especialmente, 
de novas variantes”, com-
pletou.
Quarentena de cinco dias
Na terça (7), o governo 
federal disse que pedirá 
quarentena de cinco dias 
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para viajantes não vacina-
dos que saiam de outros 
países e desembarquem no 
Brasil. Segundo o governo, 
a ideia é promover uma 
“reabertura das fronteiras” 
em razão dos índices atuais 
de vacinação da população 
brasileira.
O pronunciamento dos 
ministros Ciro Noguei-
ra (Casa Civil) e Marce-
lo Queiroga (Saúde) foi 
marcado por fortes críticas 
às recomendações de um 
“passaporte da vacina” e 
de maior rigidez na exi-
gência da vacinação.
No pronunciamento, 

Queiroga e Nogueira não 
fizeram qualquer menção 
à exigência de um “pas-
saporte da vacina”. Foram 
anunciadas duas medidas:
exigir teste negativo do 
tipo RT-PCR, realizado até 
72 horas antes, para os pas-
sageiros que venham do 
exterior e desembarquem 
no Brasil;
exigir quarentena de cinco 
dias para os indivíduos não 
vacinados que cheguem ao 
país, seguida de um teste 
RT-PCR. Se o resultado for 
negativo, o passageiro é 
liberado para transitar em 
solo brasileiro.
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Barroso nega pedido do PTB para 
suspender federações partidárias

Agência Brasil

O ministro Luís Roberto 
Barroso, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) , negou 
nesta quarta-feira pedido 
feito pelo PTB para suspen-
der as federações partidá-
rias. Em decisão liminar, o 
ministro determinou ape-
nas mudanças nos prazos 
para que as federações pos-
sam participar das eleições. 
Pela lei, elas poderiam ser 
constituídas faltando dois 
meses para o pleito. Pela 
decisão, elas precisam ser 
formadas faltando ao me-
nos seis meses.

As federações foram cria-
das por meio de uma lei 
aprovada pelo Congresso 
este ano. Diferentes si-
glas poderão formar uma 
só agremiação, inclusive 
nos processos de escolha 
e registro de candidatos 
para eleições majoritárias 
— presidente, governa-
dor, prefeito e senador — e 
proporcionais — deputados 
e vereadores — e no cum-
primento das cláusulas de 
desempenho. O ato bene-
ficia as pequenas legendas, 
que, sozinhas, poderiam 
ser atingidas pela cláusula 
de barreira.
O ministro do STF suspen-

deu apenas dois trechos 
que tratavam dos prazos. 
Pela lei, as federações po-
deriam ser constituídas até 
o período da realização das 
convenções partidárias, 
que vão do dia 20 de julho a 
5 de agosto do ano eleitoral, 
ou seja, até dois meses an-
tes da eleição. Barroso de-
terminou que o prazo deve 
ser o mesmo aplicado aos 
partidos políticos. Pela lei, 
os partidos podem partici-
par das eleições se tiverem 
registro no Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) até seis 
meses antes do pleito.

“É imprescindível que o 
TSE possa apreciar com 
antecedência seu estatu-
to nacional e programa 
comum e que cidadãos e 
cidadãs possam conhecer 
as propostas da federação, 
bem como compreender 
os projetos a que darão 
suporte com seu voto, tal 
como ocorre no caso do 
registro de novos partidos”, 
escreveu Barroso em sua 
decisão, ao determinar a 
mudança de prazos.

Ele também determinou 
que sua decisão liminar 
seja analisada pelo plená-
rio virtual do STF, em que 
os ministros votam pelo 
sistema eletrônico, sem se 

reunirem. Ainda não há 
data marcada de quando 
será o julgamento.

Na ação questionando as 
federações, o PTB alegou 
que a federação era na 
verdade uma outra forma 
de retomar as coligações 
para deputado e vereador, 
algo que já não existe mais 
no Brasil. Barroso, porém, 
apontou diferenças entre as 
federações e as coligações. 
O ministro reconheceu 
que é possível questionar 
se a criação de federações 
é uma coisa boa, uma vez 
que pode retardar a dimi-
nuição do grande número 
de partidos políticos no 
país, mas entendeu que 
essa avaliação é política e 
não deve ficar a cargo do 
Judiciário.

“Quando as coligações 
eleitorais eram permitidas 
também no sistema pro-
porcional [eleições para de-
putados e vereadores], era 
possível que partidos sem 
qualquer afinidade progra-
mática e com propostas, 
às vezes, conflitantes, se 
unissem em coligações 
contingentes, para fins pu-
ramente eleitorais”, escre-
veu Barroso, concluindo: 
“No entanto, concluída a 
eleição, cada agremiação 

Da Redação

s dois pré-candi-
datos a presidên-
cia,  João Doria 
(PSDB) e  Sérgio 
Moro (Podemos) se 

encontraram na tarde desta 
quarta-feira (08) na casa 
da deputada federal Renata 
Abreu (Podemos-SP), presi-
dente nacional do partido 
do ex-ministro da Justiça. 

Moro chegou em São Pau-
lo no dia de ontem para o 
lançamento de seu livro 
realizado num hotel de luxo. 
Além disso, o encontro dos 

presidenciáveis também 
contou com a presença do 
vice-governador de São Pau-
lo, Rodrigo Garcia (PSDB). 

Doria e Moro defendem o 
que se chama de “terceira 
via” em meio à polarização 
já posta entre o atual presi-
dente e o petista. Pesquisas 
de intenção de votos mos-
tram que o ex-presidente 
Lula lidera todos os cená-
rios, seguido por Bolsonaro 
e Moro em terceiro lugar.

“Todos nós frequentaremos 
o campo do centro demo-
crático liberal, que é este 
centro que fará a defesa do 

Brasil e dos brasileiros e 
distante dos extremismos 
de Lula e Bolsonaro”, disse 
Doria nesta semana.

Em relação ao encontro de 
hoje, o tucano ainda não 
se pronunciou, mas Sérgio 
Moro afirmou que é preci-
so um Brasil “equilibrado” 
após a reunião.

“É preciso construir para 
o Brasil um projeto equi-
librado, olhando para o 
futuro, para o resgate da 
esperança dos brasileiros e 
brasileiras”, declarou Moro, 
por meio de assessoria de 
imprensa, após o encontro.

Mas diz que, para participar de uma eleição, a federação, que reúne diferentes 
partidos, deve ser constituída faltando pelo menos seis meses para o pleito

Em relação ao encontro de hoje, o tucano ainda não se pronunciou, mas Sérgio 
Moro afirmou que é preciso um Brasil “equilibrado” após a reunião

Doria e Moro se encontram em São Paulo
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e respectivos candidatos 
eleitos prosseguiam na 
defesa de seus interesses e 
programas, uma vez que 
não estavam sujeitos a 
qualquer compromisso de 
alinhamento para fins de 
funcionamento parlamen-
tar ulterior.”

O ministro destacou que a 
federação partidária tem 
algumas semelhanças com 
as coligações, ao permi-
tir que a união no período 
eleitoral. Mas ressaltou 
também que a lei apro-
vada este ano criando a 
federação “previu que ela 
terá suas regras estabele-
cidas em estatuto, contará 
com programa comum e 
terá abrangência nacional, 
vinculando a atuação das 

agremiações que a com-
põem em todos as esferas, 
nacional, estadual e mu-
nicipal” (art. 11-A, § 3º, II e 
IV)”. Além disso, a lei “de-
terminou que os partidos 
que a integrarem deverão 
permanecer filiados a ela 
por, no mínimo, quatro 
anos”.

Assim, concluiu o minis-
tro: “De fato, tais previsões 
tornam improvável a utili-
zação da federação apenas 
para fins eleitorais, ou seja, 
apenas para viabilizar a 
transferência de votos, 
sem qualquer identidade 
ideológica entre partidos, 
que era o problema central 
da formação das coligações 
partidárias no sistema pro-
porcional.”
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POLÍCIA

Vítima foi levada ao hospital e um dos carroceiros foi preso pela Guarda Civil 
Metropolitana (GCM), mas o que estava armado fugiu

Da Redação

Policiais do 3° Distrito 
Policial de Praia Gran-
de realizaram ações para 
cumprimento de manda-
dos de busca e apreensão.

A Polícia Civil identificou 
uma associação crimino-
sa que aplica golpes em 
agências bancárias em 
Praia Grande, no litoral 
de São Paulo. Nesta quar-
ta-feira (8), policiais do 
3° Distrito Policial (DP) 
da cidade realizaram 
ações para cumprimento 
de mandados de busca e 

apreensão a suspeitos.

Segundo informado pela 
polícia, a ação desta quarta 
tinha o objetivo de locali-
zar um homem de 46 anos 
e um adolescente de 17 
suspeitos de participarem 
da associação que, confor-
me a polícia, tinha como 
alvo pessoas idosas.

O Departamento de Polí-
cia Judiciária do Interior 
6 (Deinter 6) explicou 
a forma como o grupo 
atuava. Ao perceberem 
que algum idoso estava 
desacompanhado em um 
caixa eletrônico, os crimi-

nosos se aproximavam e 
forçavam, com ameaças, 
a vítima a liberar o acesso 
à conta bancária. Dessa 
forma, eles realizavam 
transferências para contas 
de outros integrantes da 
associação.

A Polícia Civil salienta que 
segue investigando o caso 
para identificar vítimas da 
associação e enfatiza que 
pessoas que foram alvo 
do grupo devem registrar 
boletim de ocorrência no 
3° DP de Praia Grande. 
O distrito fica na Aveni-
da Presidente Kennedy, 
20145, na Vila Caiçara.

Quatro réus estão presos e aguardam ser ouvidos pela Justiça

Acusado de matar PM Juliane e 
que estava na lista de criminosos 
mais procurados de SP é preso

Polícia identifica associação criminosa que aplica 
golpes em agências bancárias do litoral de SP

Da Redação

pós três anos, a 
polícia prendeu 
um dos acusa-
dos sequestrar, 
torturar e matar a 

policial militar Juliane dos 
Santos Duarte em Parai-
sópolis, Zona Sul de São 
Paulo. Everton Guimarães 
Mayer, de 32 anos, foi 
detido pela Polícia Militar 
(PM) na terça-feira (7) na 
comunidade. Integrante de 
uma facção criminosa, ele 
estava na lista de crimino-
sos mais procurados pela 
Polícia Civil no estado. A 
informação foi confirma-
da pelo Ministério Público 
(MP).
“A informação que recebi 
foi de que ele [Everton] 
foi preso em flagrante por 
porte de arma de uso proi-
bido, ocorrência lavrada 
no 89º DP [Distrito Policial, 
Portal do Morumbi], e foi 
cumprido o mandado de 
prisão pendente do pro-
cesso do homicídio”, disse 
o promotor do caso, Ro-
meu Galiano Zanelli Junior.

Procurada pela reportagem 
para comentar o assunto, 
a Secretaria da Segurança 
Pública (SSP) divulgou 
nota, por meio de sua 
assessoria de impren-
sa, para informar que a 
prisão ocorreu por volta 
das 16h40 na Rua Pasquale 
Galupi, na região do Mo-
rumbi.
De acordo com a pasta da 
Segurança, o homem foi 
detido por policiais milita-
res que tinham ido atender 
uma ocorrência de incên-
dio dentro de Paraisópolis.
“Quando chegaram na 
Viela João da Mata, local 
informado para o desloca-
mento, os agentes descon-
fiaram de um homem que 
apresentou nervosismo 
com a presença policial”, 
informou a SSP. “O ho-
mem resistiu a abordagem 
e tentou sacar uma arma 
que levava na cintura. Os 
policiais conseguiram de-
sarmá-lo e o conduziram à 
delegacia.”
Segundo a Segurança, o 
homem foi identificado no 
89º DP, onde ficou consta-
tado que ele “possuía seis 
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mandados de prisão em 
aberto.”
Outros dois criminosos do 
grupo acusados pelos cri-
mes estão foragidos e ain-
da são procurados. Quatro 
bandidos da mesma qua-
drilha estão presos. Todos 
são réus no mesmo pro-
cesso que apura a morte da 
agente da Polícia Militar. A 

Justiça, no entanto, ainda 
não marcou uma audiência 
para interrogar os acusados 
e decidir se eles devem ser 
levados a júri popular.
A soldado Juliane tinha 27 
anos quando despareceu 
na comunidade de Parai-
sópolis em 2 de agosto de 
2018. Seu corpo foi en-
contrado no dia 6 daquele 

mesmo mês e ano. Estava 
baleado dentro de um car-
ro abandonado no Bairro 
Campo Grande, na mesma 
região.
Todos os sete réus são 
acusados de integrar o Pri-
meiro Comando da Capital 
(PCC), facção criminosa 
que age dentro e fora dos 
presídios.
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Alta nos juros encarece o crédito, freia a economia e institui de volta a antiga 
regra de remuneração da poupança

Da Redação

O Comitê de Política Mo-
netária (Copom) do Ban-
co Central definirá a taxa 
básica de juros da eco-
nomia.
Analistas do mercado fi-
nanceiro preveem o séti-
mo aumento seguido da 
Selic, passando de 7,75% 
para 9,25% ao ano.
Se for confirmada essa 
alta prevista pelo mer-
cado financeiro, a taxa 
Selic atingirá o maior 
patamar em pouco mais 
de quatro anos — em 
julho de 2017, estava em 
10,25% ao ano. A decisão 
será anunciada após as 
18h.
A previsão do mercado 
é que a taxa continue 
subindo nos próximos 

meses, atingindo 11,25% 
ao ano no fim de 2022.
Como a taxa Selic é de-
finida
O principal instrumento 
do Banco Central para 
conter o aumento de 
preços é a taxa básica de 
juros, definida com base 
no sistema de metas de 
inflação.
Quando a inflação está 
alta, o BC eleva a Selic. 
Quando as estimativas 
para a inflação estão em 
linha com as metas, re-
duz a Selic.
Para 2021, a meta central 
de inflação é de 3,75%. 
Pelo sistema vigente no 
país, será considerada 
cumprida se ficar entre 
2,25% e 5,25%.
Neste momento, o BC já 
está olhando para a meta 
de inflação de 2022 para 

definir os juros. No pró-
ximo ano, a meta central 
de inflação é de 3,50% e 
será oficialmente cum-
prida se o índice oscilar 
de 2% a 5%.
Inflação
Na prévia de novembro, 
o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), consi-
derada a inflação oficial 
do país, ficou em 1,17%. 
Esta foi a maior taxa para 
o período desde 2002. 
Em 12 meses, a inflação 
atingiu o patamar de dois 
dígitos: 10,73%, a mais 
alta desde fevereiro de 
2016.
De acordo com levanta-
mento do Instituto Supe-
rior de Administração e 
Economia da Fundação 
Getúlio Vargas (ISAE/
FGV), mais da metade 

Ministério da Cidadania indicou que meta de chegar a 17 milhões de 
beneficiários este ano pode não acontecer
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Auxílio Brasil: MP não garante 
retroativo de R$ 400 de novembro, 
nem valor extra para 2022

Mercado prevê 7ª alta seguida 
da Selic, para 9,25% ao ano

Da Redação

nunciado às 
pressas, o Au-
xílio Brasil de-
veria pagar ao 
menos R$ 400 

às famílias beneficiárias 
a partir de novembro 
deste ano, segundo afir-
mou, ainda em outubro, 
o governo federal. A 
promessa era pagar esse 
valor mínimo também 
ao longo de 2022 – dei-
xando a decisão sobre 
a continuidade para o 
Orçamento seguinte.
Mas, em novembro, os 
beneficiários receberam 
o valor apenas reajusta-
do, em cerca de 18%, em 

relação ao que já rece-
biam do Bolsa Família.
O governo então afirmou 
que, em dezembro, pa-
garia não só o benefício 
de R$ 400, como tam-
bém o retroativo refe-
rente a novembro.
Mas isso também não 
deve acontecer.
Com a demora em apro-
var a chamada PEC dos 
Precatórios, que deve 
‘abrir espaço’ no Orça-
mento para o pagamento 
do benefício, o governo 
segue sem fonte de re-
cursos para esses paga-
mentos.
Para garantir o paga-
mento mínimo de R$ 
400 neste mês de de-
zembro, o presidente Jair 

Bolsonaro editou uma 
Medida Provisória na 
terça-feira (7) que insti-
tuiu o chamado ‘Bene-
fício Extraordinário’. O 
texto, no entanto, não 
faz menção ao paga-
mento retroativo – nem 
garante a continuidade 
do pagamento em 2022.
Isso por que o ‘Benefício 
Extraordinário’, de que 
trata a MP, fica instituí-
do “na competência de 
dezembro de 2021”, ou 
seja, só para os paga-
mentos deste mês. Para 
2022, o texto mencio-
na apenas que “ato do 
Poder Executivo fede-
ral poderá prorrogar a 
concessão do Benefício” 
para os meses de janei-
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da inflação, neste ano, é 
resultado da disparada 
dos combustíveis, ener-
gia e carne. Esses estão 
entre os itens que mais 
têm pesado no bolso do 
brasileiro e na inflação.
O mercado financeiro 
estima que a inflação 
medida pelo IPCA so-

mará 10,18% neste ano, 
mais do que o dobro da 
meta central (7,5%) e 
acima do teto de 5,25% 
do sistema de metas. 
Para 2022, a previsão de 
inflação do mercado está 
em 5,02%, acima do teto 
do sistema de metas pelo 
segundo ano seguido.

ro a dezembro de 2022, 
“observada a disponi-
bilidade orçamentária e 
financeira”.
Sem recursos, o Ministé-
rio da Cidadania também 

indicou que a meta de 
atingir 17 milhões de be-
neficiários este ano pode 
não acontecer – vai ficar 
para depois da aprova-
ção da PEC.
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O homem detido no aeroporto Charles de Gaulle se chama Khaled Aedh Al-Otaibi, o 
mesmo nome de um antigo membro da Guarda Real Saudita

Da Redação

O saudita preso na terça-
-feira (7) em Paris não é o 
indivíduo procurado pelas 
autoridades por ter parti-
cipado do assassinato do 
jornalista Jamal Khashoggi. 
O anúncio foi feito nesta 
quarta-feira (8) pela pro-
curadoria-geral da capital 
francesa, que indicou ter 
libertado “o suspeito”. 
Em um comunicado, o 
procurador de Paris, Rémy 
Heitz, afirmou que o ho-
mem detido no aeropor-
to Charles de Gaulle foi 
abordado por agentes no 
momento em que se prepa-
rava para embarcar em um 
avião com destino à Riade, 
na Arábia Saudita. O “falso 
suspeito” se chama Khaled 
Aedh Al-Otaibi: o mesmo 

nome de um antigo mem-
bro da Guarda Real Saudita, 
citado em documentos das 
investigações realizadas 
pelos Estados Unidos e o 
Reino Unido sobre a morte 
de Khashoggi. 
O jornalista foi morto e es-
quartejado em 2 de outubro 
de 2018 no consulado da 
Arábia Saudita em Istambul. 
Seus restos mortais nunca 
foram encontrados. Um 
mandado de prisão inter-
nacional visando membros 
do comando saudita apon-
tado como o responsável 
pelo crime foi emitido há 
cerca de três anos pelas 
autoridades turcas. 
“Verificações aprofundadas 
relativas à sua identidade 
permitiram estabelecer que 
o mandado não se aplicava 
a esse homem”, reiterou 
Heitz. “É um homônimo 

quase perfeito”, tentou jus-
tificar uma fonte próxima 
do caso.
De fato, o indivíduo pre-
so tem o mesmo nome 
do saudita procurado por 
participação no assassinato 
de Khashoggi. O alerta foi 
emitido pela Interpol no 
momento em que o passa-
porte do “falso suspeito” 
foi verificado no aeroporto 
Charles de Gaulle, antes do 
embarque. Depois da pri-
são, a embaixada da Arábia 
Saudita em Paris alertou as 
autoridades sobre o erro e 
pediu a libertação imediata 
do cidadão.
Fontes policiais explicaram 
também que no momento 
da abordagem do saudita, 
sua identidade não pôde ser 
verificada corretamente. 
Além do passaporte dele, os 
agentes contavam apenas 

França admite que prendeu homem errado
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Segundo levantamento, 38,8 % das mulheres relataram depressão após 
nascimento dos filhos. Índice ficava em torno de 20% em anos anteriores

Taxa de depressão pós-parto 
dobrou na pandemia, aponta estudo 
do Hospital das Clínicas de São Paulo

Da Redação

m estudo iné-
dito realizado 
no Hospital 
das Clínicas 
da Faculdade 

de Medicina da USP 
com 184 mulheres que 
deram à luz durante a 
pandemia da Covid-19 
revelou que 38,8% 
delas tiveram depressão 
pós-parto.
O índice é praticamente 
o dobro do período pré-
-pandemia no Brasil, 
quando girava em torno 
de 20%, de acordo com 
a literatura médica. A 
pesquisa também reve-
lou que 14% das puér-
peras tiveram ideações 
suicidas.
A pesquisa foi feita por 
meio de questionários 
entregues a mulheres 
que foram atendidas no 
Hospital das Clínicas da 
FMUSP e no Hospital 
Universitário da USP. 

Segundo os dados, entre 
os principais fatores 
para a depressão pós-
-parto relatados por 
elas, estavam a apreen-
são pela possível falta 
de leitos hospitalares, a 
ausência do parceiro e 
ansiedade. Já a ideação 
suicida também esteve 
associada, além da an-
siedade, com as formas 
de receber informação 
sobre a Covid-19, como, 
por exemplo, através de 
amigos.
“Esse é um estudo de 
extrema importância, 
que revela outras con-
sequências seríssimas 
da pandemia, além dos 
casos de Covid-19 em 
si. Atravessar a gravidez, 
parto e pós-parto em 
um período tão difícil 
para toda a sociedade 
acabou, claramente, 
afetando as gestantes 
e puérperas. É preci-
so entendermos todos 
os fatores envolvidos 
para darmos a melhor 

U

assistência possível a 
elas nesse momento”, 
afirma o pesquisador 
Marco Aurelio Galleta, 
professor do Departa-
mento de Obstetrícia e 
Ginecologia da FMUSP.
De acordo com a pes-
quisa, também se asso-
ciaram com a depressão 

pós-parto fatores como 
brigas em casa, tempo 
de isolamento, preo-
cupação com o parto e 
com as notícias.
O número de horas 
diárias de informações 
sobre a pandemia tam-
bém teve impacto sobre 
a saúde mental das 

gestantes e puérperas. 
Pacientes que tiveram 
ideações suicidas pro-
curaram, em média, 4,5 
horas de informação 
diária sobre a pande-
mia, contra duas horas 
em média daquelas que 
não apresentaram esse 
quadro.

com uma fotografia de má 
qualidade enviada pelas 
autoridades turcas. 
Os serviços de segurança da 
Arábia Saudita indicaram 
que “o verdadeiro Khaled 

Aedh Al-Otaibi e todos os 
outros acusados no caso 
Khashoggi estão presos no 
reino”. “Há centenas de 
sauditas que têm o mesmo 
nome”, ressaltaram. 
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CÃMARA (São Paulo)
Vereador-presidente Milton Leite (DEM virando União via 
fusão com PSL) só não será candidato para ser eleito pra 
continuar presidindo a Mesa Mesa Diretora caso não queira  
.
PREFEITURA (São Paulo)        
Ricardo Nunes (MDB) tá completando seu 1º ano - desde o 
dia 17 maio 2021, após a morte de Bruno Covas (PSDB) - no 
cargo. Ele sabe que Todos os Tempos Pertencem a DEUS    
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Deputada Amary (PSDB) homenageou o ex-deputado Vi-
nholi, hoje Secretário (do Interior) no governo Doria (PSDB) 
e presidente paulista do PSDB - com o Colar de Honra ao 
Mérito    
.
GOVERNO (São Paulo)
Caso seja mesmo candidato do Bolsonaro ao governo pau-
lista, o ministro (Infraestrutura) Tarcísio vai precisar de um 
vice que - além de ser paulista - seja alguém que faça jus ao 
cargo           
.
CONGRESSO (Brasil)
Deputado federal (SP) Eduardo Bolsonaro (indo pro PL) e o 
irmão Flávio, senador pelo Rio (agora no PL), comemoram o 
pai ser Personalidade do Ano 2021 na tradicional revisa Time    
. 
PRESIDÊNCIA (Brasil) 
Deu Bolsonaro na cabeça, a votação pra Personalidade do 
Ano da tradicional Revista Time. Segundo Bolsonaristas, por 
se manter um “conservador” contra as políticas “progress-
sistas”                
.  
PARTIDOS 
PT do Lula deixa claro pro PSB - do Marcio França - que não 
abrirá mão da candidatura de Haddad ao governo paulista. 
MDB do Temer não teve a presença do próprio no lança-
mento ...          
.
(Brasil)
... da senadora (MS) Tebet à Presidência da República do 
Brasil. Ela pode ser moeda de troca, levarando o tempo de 
propaganda (tv) e o dinheiro da legenda 15 pra chapa Doria 
(PSDB)         
.
M Í D I A S 
Cesar Neto é jornalista desde 1992 e colunista de política na 
imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. A coluna - cesar-
neto.com - recebeu “Medalha Anchieta” da Câmara Munici-
pal (São Paulo) e “Colar de Honra ao Mérito” (Assembleia do 
Estado de São Paulo)  
.
Email  cesar@cesarneto.com  -  Twitter  @cesarnetoreal

Verão chegando: fique atento 
com a intoxicação alimentar!
A intoxicação alimentar é uma 
doença causada pela ingestão 
de água ou alimentos conta-
minados por vírus (Rotavírus), 
bactérias (Salmonella, Shigella, 
Clostridium, E. Coli, etc), fungos 
ou suas respectivas toxinas, 
além de alguns produtos quími-
cos, podendo acontecer duran-
te a manipulação, preparo e ar-
mazenamento dos alimentos.

Esta doença pode ser causa-
da pela bactéria Salmonella, 
encontrada em alimentos de 
origem animal como leite, ovos 
e carnes contaminadas. A con-
taminação pode ocorrer pelo 
contato com fezes de animais 
infectados ou através da con-
taminação cruzada, quan-
do ocorre a transferência dos 
microrganismos por meio de 
utensílios ou manuseio destes 
animais.

Os principais sintomas de uma 
intoxicação alimentar são náu-
seas, vômitos, diarreia, dor ab-
dominal, geralmente em cólica, 
febre, desidratação, perda de 
peso e queda da pressão arte-
rial nos casos mais graves. Ge-
ralmente, o diagnóstico é clínico 
e leva em conta os sintomas, a 
investigação do quadro clínico, 
ou seja, a verificação da saúde 
dos contactantes e se apre-
sentam os mesmos sintomas, 
além de identificar o microor-
ganismo presente no alimen-
to suspeito da contaminação. 
Os exames mais comuns são 
o exame físico, o hemograma, 
exame de fezes e cultura de 
sangue e fezes.

O Dr. André Augusto Pinto, ci-
rurgião geral e cirurgião bari-
átrico da Clínica Gastro ABC, 
explica que “a prevenção das 
intoxicações alimentares é feita 
através do saneamento básico, 
cuidado durante a preparação 
dos alimentos e medidas bási-
cas de higiene pessoal, como 
lavar as mãos antes das refei-
ções e após usar o banheiro”.

Além da intoxicação alimen-
tar, as comidas estragadas, 
contaminadas ou mal arma-
zenadas (peixes, crustáceos e 
alimentos crus, mais sensíveis 
ao calor) também podem cau-
sar uma série de doenças, tais 
como as diarreias de origem 

viral ou bacteriana, parasitoses 
intestinais, toxoplasmose e até 
doenças mais raras e graves, 
como o botulismo.

Um dos tipos de diarreia é a 
diarreia viral, isto é, causada por 
intoxicação por vírus. A trans-
missão pode ocorrer por ali-
mentos ou água contaminados 
ou através do contato com al-
gum infectado, principalmente 
entre crianças. Esta enfermi-
dade é a mais frequente entre 
as crianças nos primeiros anos 
de vida.

É importante procurar um mé-
dico quando medidas básicas, 
como hidratação oral, repouso, 
dieta leve e sintomáticos, como 
analgésicos leves, não forem 
suficientes para melhorar os 
sintomas. Além destes fatores, 
se a diarreia persistir por mais 
de 48 horas, se apresentar fra-
queza, febre persistente, náu-
seas ou vômitos que impeçam 
o uso de medicamentos via oral 
também demonstram a neces-
sidade de ir ao pronto socorro. 
O tratamento de intoxicação 
alimentar bacteriana inclui o 
uso de antibiótico específico.

Dr. André Augusto Pinto é especialista 
em cirurgia geral e cirurgião bariátrico. O 
Dr. é Membro Titular da Sociedade Brasi-
leira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica; 
Membro Titular da SOBRACIL (Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Laparoscópica e 
Minimamente Invasiva); Membro efetivo 
do CBCD (Colégio Brasileiro de Cirur-
gia do Aparelho Digestivo e Diretor do 
Departamento de Gastroenterologia e 
Cirurgia do Aparelho Digestivo da APM 
(Associação Paulista de Medicina) de 
São Bernardo do Campo. Atualmente, 
o Dr. André é Coordenador do Serviço 
de Cirurgia Bariátrica pelo Hospital e 
Maternidade Christovão da Gama, de 
Santo André; Diretor Clínico do Hospital 
Municipal de Santo André; coordena a 
Clínica Gastro ABC e também atua no 
Instituto EndoVitta.

André Augusto
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A Justiça Eleitoral brasileira - úni-
ca no mundo - vai completar 90 
anos da sua criação (24 fevereiro 
de 1932, através do 1º Código 
Eleitoral que a Instituiu) no ano de 
2022, no qual vão ser realizadas 
as maiores eleições gerais da 
História do Brasil Republicano ... 

Em 2021, o Superior Tribunal 
Eleitoral passou por momentos 
difíceis, inclusive em relação ao 
fato da Polícia Federal ter confir-
mado que houve invasão hacker 
de urnas eletrônicas durante o 
ano de 2018, quando aconteceu 
a eleição do hoje Presidente Jair 
Bolsonaro. Como no Congresso 
não passou a votação - em 2022 
- com voto impresso em papel 
para que pudesse haver auditoria 
em caso de denúncias de frau-
des, começou - através do atual 
presidente, o ministro (Supremo 
Tribunal Federal) Luís Roberto 
Barroso - todo um movimento 
para que por exemplo tanto a 
Polícia Federal, como os parti-
dos políticos e engenheiros que 
trabalham com componentes 

internos e externos das urnas 
utilizadas no Brasil sofressem 
literalmente ataques hackers e 
demonstrassem que não podem 
ser fraudadas ... 

O próprio Barroso esteve dias 
atrás no Congresso dizendo que 
a Justiça Eleitoral está ganhando 
a guerra contra quem deseja o 
fim da democracia brasileira, che-
gando a usar termos como terro-
ristas verbais, milicianos digitais 
e jornalista que são “traficantes 
de notícias falsas”. O que não 
vai faltar em 2022 são emoções 
entre quem precisa provar que 
existem tais demônios, contra 
quem está afirmando que se 
trata de controles da imprensa e 
das redes sociais, além da cen-
sura de quem deveria defender o 
que está escrito na Constituição 
de 1988 ...

O jornal “Diário de S. Paulo” 
acredita - em nome de DEUS - 
num Brasil em que a realização de 
eleições limpas e transparentes 
venham a existir para sempre ...

Como viver quando a 
música acaba?
Em tempos de pandemia, em 
que às vezes temos a impressão 
de estarmos vivendo num mun-
do de distopia apocalíptica típica 
de filmes de Hollywood, faz mui-
to bem quem (pelo menos às 
vezes) consegue se desligar das 
notícias trágicas e encontrar al-
goque traga alento para a mente.

Desde os gregos clássicos, 
passando pelos filósofos ale-
mãs e terapeutas consagrados, 
há uma unanimidade: a música 
pode amenizar o lado negativo 
das experiências cotidianas.

Fiz estas reflexões após conhe-
cer o trabalho de Kell Smith. A 
cantora e compositora acaba de 
lançar o EP “Vivendo”, ofere-
cendo “uma experiência musi-
cal e reflexões que transportam 
o ouvinte a um lugar de acolhi-
mento, paz, esperança e amor”, 
segundo o material de divulga-
ção.

Kell Smith concedeu uma entre-
vista exclusiva ao canal do jornal 
Diário de São Paulo no Youtu-
be, ocasião em que ressaltou a 
sua preocupação com “os tem-
pos difíceis pelos quais esta-
mos atravessando”. Por isso, a 
cantora resolve abordar temas 
como saúde mental e autocui-
dado. Kell demonstra especial 
preocupação com a situação 
psíquica de pessoas que estão à 
beira de tirar a própria vida. As-
sim, ela entende que é preciso 
tocar em assuntos considerados 
tabus, para que as pessoas que 
sofrem provações severas pos-

sam dialogar e encontrar novos 
caminhos para superá-las.

 “Essas músicas representam 
tudo o que quero oferecer para o 
mundo nesse momento. Abor-
dam nossos medos, nossa vul-
nerabilidade e sofrimento. Mas 
o problema não é o foco dessa 
obra. A proposta dessa conver-
sa em forma de EP é a reflexão 
sobre escolher viver, lidar com a 
ansiedade, com a fluidez da vida, 
autoconhecimento e outras 
boas escolhas. Traz força e leve-
za.  É sobre nós e não sobre mim. 
O que nos une”, diz Kell.

O vídeo da música “Vivendo” 
conta com a participação do Pa-
dre Fábio de Melo e foi lançado 
em setembro, mês da campanha 
de prevenção ao suicídio.

“Faça um Bom Dia!” é uma par-
ceria com Bruno Alves e trata do 
modo como as escolhas indivi-
duais impactam nas vidas das 
pessoas.

Nas palavras de Kell, “é aquela 
música que você ouve para ini-
ciar o dia e multiplicar as chan-
ces de ser um bom dia”.

“Um mantra para pessoas an-
siosas”, assim Kell define “An-
siedade”. A faixa, simples e 
poderosa, é uma viagem para 
dentro de nossa essência.

A entrevista completa com Kell 
Smith pode ser assistida no link 
a seguir: https://www.youtube.
com/watch?v=4TyHks9SvfA

diário de S.Paulo

Charge

Sobre 89 anos da Justiça Eleitoral brasileira

Marcelo Emerson



Com lesão no joelho, meia não pega o América-MG; volante entra em lista após dois meses

Sara e Miranda são desfalques, 
e Luan volta a ser relacionado

esportes
diário de S.Paulo
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O meia Gabriel Sara será 
desfalque do São Paulo 
no último jogo da equipe 
na temporada. Com uma 
entorse no joelho direito 
que o tirou do duelo conta 
o Juventude, na última se-
gunda-feira, o jogador não 
treinou nesta quarta e não 
viaja para Belo Horizonte, 
quando a equipe enfrenta o 
América-MG, pela 38ª roda-
da do Campeonato Brasilei-
ro, na quinta.

Por outro lado, o volante 
Luan, que não entra em 
campo há quase dois meses, 
foi relacionado e viajará 
com a delegação. Ele par-
ticipou mais uma vez das 
atividades completas com o 

restante do elenco. Recu-
pera de uma lesão na coxa, 
é a primeira vez que ele 
fica à disposição do técnico 
Rogério Ceni, contratado 
em outubro.

Além de Sara, outros três 
jogadores são desfalques 
certos no duelo desta 
quinta: Arboleda, Liziero e 
Luciano tomaram o terceiro 
cartão amarelo contra o Ju-
ventude e estão suspensos.

O São Paulo se livrou da 
ameaça de rebaixamento na 
penúltima rodada do tor-
neio, ao vencer o Juventude 
em casa.

O time tem 48 pontos, na 
13ª colocação, e já tem 
garantida uma classificação 
para a Copa Sul-Americana 

de 2022. Há, ainda, chance 
de alcançar a oitava posição 
– hoje com o América –, 
que colocaria a equipe nas 
primeiras fases da Liberta-
dores.

Para isso, além de vencer os 
mineiros, São Paulo ainda 
dependerá de tropeços de 
Atlético-GO, Santos, Ceará 
e Internacional.

O jogo contra o América-
-MG está marcado para o 
estádio Independência, às 
21h30.

Uma possível escalação do 
São Paulo contra o Améri-
ca-MG tem Tiago Volpi, Igor 
Vinícius, Bruno Alves, Léo 
e Reinaldo; Rodrigo Nestor, 
Gabriel, Igor Gomes e Mar-
quinhos; Rigoni e Calleri.

À exceção de Cantillo, em 
fase final de recuperação 
de lesão, e Róger Guedes, 
suspenso, o Corinthians 
terá força máxima na 
partida desta quinta-fei-
ra, contra o Juventude, às 
21h30 (de Brasília), em 
Caxias do Sul, pela 38ª 
rodada do Campeonato 
Brasileiro. O jogo é de-
cisivo na definição dos 
rebaixados à Série B.

Havia a expectativa de 
que o volante pudesse re-
tornar ao menos ao banco 
de reservas, mas o retorno 
ficará para 2022. Cantillo 
trata de uma lesão na 
coxa direita e segue sem 
condições de jogo.
Já Róger Guedes encerrou 
a temporada na rodada 
passada, ao receber o 

terceiro cartão amare-
lo. O atacante deve ser 
substituído por Gabriel 
Pereira, Gustavo Mosquito 
ou Du Queiroz. Na outra 
ponta, a tendência é de 
que Willian seja mantido 
entre os titulares.

O lateral-direito Fagner e 
o volante Gabriel voltam à 
lista de relacionados após 
cumprirem suspensão.
De acordo com a última 
entrevista coletiva de Syl-
vinho, a ideia da comis-
são técnica é entrar em 
campo com força máxima 
e buscar os três pontos 
para não correr riscos de 
perder a quarta colocação.
O jogo contra o Juventude 
é decisivo na luta contra 
a queda. Uma vitória da 
equipe de Caxias do Sul 
rebaixa o Grêmio à Série 
B do Brasileirão. Vitória 
do Corinthians ainda dá 

Infoesporte

Infoesporte

Veja o time provável para a partida que pode rebaixar o Grêmio

Corinthians relaciona titulares e vai 
com força máxima contra o Juventude

esperanças ao Tricolor 
Gaúcho na luta contra a 
degola.
Um provável Corinthians 
tem: Cássio; Fagner, João 
Victor, Gil e Fábio Santos 
(Lucas Piton); Gabriel; 

Willian, Giuliano, Renato 
Augusto e Gabriel Pereira 
(Du Queiroz ou Gustavo 
Mosquito); Jô.
Em campo, o elenco 
fez um coletivo sob o 
comando de Sylvinho 

e depois treinou bolas 
paradas. Róger Guedes 
ficou na parte interna do 
CT. Logo em seguida, a 
delegação já se dirigiu ao 
aeroporto para viajar a 
Caxias do Sul.
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esportes
CLUBES DE SÃO PAULO

Equipe enfrenta o Ceará, nesta quinta-feira, na Arena Barueri

Verdão encerra preparação e terá 
jovens na última rodada do Brasileiro

O Palmeiras encerrou no 
fim da tarde desta quar-
ta-feira a sua preparação 
para a última rodada do 
Campeonato Brasileiro. 
Com os jovens do time 
sub-20 em campo, o 
Verdão recebe o Ceará 
na Arena Barueri nesta 
quinta-feira, às 21h30 (de 
Brasília).

A tendência é de que o 
técnico Paulo Victor Go-
mes mantenha a base da 
formação que empatou 
sem gols com o Athleti-
co-PR na última segun-
da-feira, em Curitiba. 
Do elenco profissional, 
apenas o goleiro Vinicius 
Silvestre e o meio-cam-
pista Matheus Fernandes 

estão sendo utilizados.

Uma provável escalação 
do Palmeiras tem: Vinicius 
Silvestre; Garcia, Michel, 
Lucas Freitas e Vanderlan; 
Naves, Fabinho e Matheus 
Fernandes; Vitor Hugo, 
Giovani e Gabriel Silva.

– A gente trabalha bastan-
te no dia a dia para que as 
oportunidades apareçam 
e a gente esteja preparado. 
Estava pronto para esse 
momento e, no meu ponto 
de vista, fiz dois bons jo-
gos nessas duas rodadas. O 
pessoal sempre nos apoia 
muito aqui, e isso é im-
portante – disse o zagueiro 
Michel, em entrevista ao 
site oficial do Verdão.

Com 63 pontos, o time 
palmeirense vai terminar 

Infoesporte

O Santos encerrou nesta 
quarta-feira a preparação 
para o duelo contra o Cuia-
bá, válido pela 38ª rodada 
do Campeonato Brasileiro. 
As equipes se enfrentam 
nesta quinta-feira, às 21h30, 
na Vila Belmiro.

Como o elenco folgou na 
última terça-feira, o técnico 
Fábio Carille teve só o treino 
desta tarde para definir o 
time que irá a campo. O 
treinador deve promover 
o retorno de Léo Baptistão, 
recuperado de lesão na 
panturrilha esquerda, entre 
os titulares.

Sem Marcos Leonardo e 
Raniel, suspensos, e Diego 
Tardelli, lesionado, o camisa 
9 é o único centroavante do 
elenco que está disponível. 

Ele não atua desde a derrota 
para o Atlético-MG, em 13 
de outubro.

Quem também segue fora 
é Felipe Jonatan. O lateral 
ainda não se recuperou de 
um desconforto na região 
do púbis.

Além disso, o comandante 
santista ganhou um novo 
desfalque. O zagueiro Kaiky 
sentiu um desconforto 
muscular durante treino. 
A tendência é que Robson 
Reis seja titular na última 
partida do Peixe na tempo-
rada.

O provável Santos para 
enfrentar o Cuiabá é forma-
do por: João Paulo; Robson, 
Luiz Felipe e Danilo Boza; 
Madson, Camacho, Vinícius 
Zanocelo, Marcos Guilher-
me e Lucas Braga; Marinho 
e Léo Baptistão.

Infoesporte

Técnico não poderá contar com Marcos Leonardo, Raniel e Diego Tardelli

Carille deve promover retorno de 
Léo Baptistão contra o Cuiabá
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a edição de 2021 na tercei-
ra posição do Campeonato 
Brasileiro. O Verdão já 
havia garantido a classi-
ficação direta para a fase 

de grupos da Libertadores 
com o título sul-america-
no.
O plantel campeão da 
América está de férias 

desde o último sábado. A 
reapresentação do Verdão 
está prevista para o dia 5 
de janeiro, na Academia 
de Futebol.
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PUBLICIDADE LEGALdiário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

10ª Vara Cível do Foro da Comarca de Campinas/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação de MARIO AUGUSTO TORQUATO, inscrito no CPF/MF sob o nº 554.297.348-53; LEANDRO AUGUSTO FESSEL TORQUATO, inscrito no CPF/MF sob o nº 279.193.168-63; 
bem como sua mulher VANESSA AZEVEDO CAMPOS TORQUATO, inscrita no CPF/MF sob nº 217.346.368-31; ERICA CRISTINA FESSEL TORQUATO, inscrito no CPF/MF sob o nº 318.366.538-75; e ADRIANA MARIA 
TORQUATO, inscrita no CPF/MF sob o nº 777.618.808-59. O Dr. Mauricio Simoes De Almeida Botelho Silva, MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível do Foro da Comarca de Campinas/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o 
presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de sentença ajuizado por MARIO AUGUSTO TORQUATO e 
Outros em face de ADRIANA MARIA TORQUATO - Processo nº 0022475-64.2021.8.26.0114 (Principal - 1013214-34.2016.8.26.0114) - Controle nº 730/2016, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, 
de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes 
das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o 
disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail 
visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a 
arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 26/01/2022 às 15:00h e se encerrará 
dia 31/01/2022 às 15:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no 
dia 31/01/2022 às 15:01h e se encerrará no dia 21/02/2022 às 15:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido 
pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a 
venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DA PREFERÊNCIA - Nos termos do artigo 843, § 1º, do Código de Processo Civil, 
os coproprietários terão a preferência na arrematação, devendo concorrer no leilão, em igualdade de condições, visando possibilitar a livre concorrência. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através 
do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários que serão sub-rogados no valor da arrematação nos 
termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão 
através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por 
escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o 
parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento 
sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos 
os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita 
por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte 
e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial nos autos, que ficará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail, e as guias de levantamento expedidas em seu favor serão 
arquivadas em classificados próprio. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio 
de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 6203 DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS DA COMARCA DE CAMPINAS/SP - IMÓVEL: Rua Paulo Justi, nº 115, em Campinas, Prédio, que mede: 11, 80 m de frente, igual medida nos fundos, por 43,75 m de um lado a 43,60 m de outro lado, com a área de 
515,40 ms2. Confrontações: em sua integridade com os lotes 5, 8, 10 27 e 28- de J. Chapadão. Consta ás fls. 23 que sobre o terreno existe uma construção de 324,25 m2. Código cartográfico nº 3412.52.86.0133.01001 
(Conf. av.13). Consta no site da Prefeitura de Campinas/SP, débitos tributários no valor total de R$ 4.927,12 (03/11/2021). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 790.000,00 (Setecentos e noventa mil reais) para Junho 
de 2019, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP.  Campinas, 04 de novembro de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados URBALEST LOTEADORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.242.739/0001-00; SILVIO MAURO SILVESTRE, inscrito no CPF/MF sob o nº 798.254.358-87; 
bem como sua cônjuge, se casado for; e DEBORA REGINA RIBEIRO, inscrita no CPF/MF sob o nº 110.602.248-36. A Dra. Ana Carolina Achoa Aguiar Siqueira de Oliveira, MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro 
da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de 
Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A (credor hipotecário) em face de URBALEST LOTEADORA LTDA e outros - processo nº 1001990-63.2018.8.26.0071 – Controle nº 131/2018, 
e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus 
da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro 
www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar 
solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns 
bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.
com.br, o 1º Leilão terá início no dia 26/01/2022 às 14:30h e se encerrará dia 31/01/2022 às 14:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior 
ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 31/01/2022 às 14:31h e se encerrará no dia 21/02/2022 às 14:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 85% (oitenta e cinco 
por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob 
o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da 
alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DA PREFERÊNCIA – Nos termos do artigo 843, §§ 1º e 2º, do CPC, a quota parte da coproprietária/
cônjuge alheia a execução recairá sobre o produto da alienação do bem, sendo que a mesma terá a preferência na arrematação, devendo concorrer no leilão, em igualdade de condições, visando possibilitar a livre concorrência. 
DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” 
e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito 
judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: 
proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que 
mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados 
nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço 
de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por 
razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do 
encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação 
pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DOS BENS: LOTE 01: 
MATRÍCULA Nº 123.826 DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BAURU/SP - IMÓVEL: Um Terreno situado no lado par do quarteirão 01, da Rua Yolanda Serigatto Bincoletto, esquina com a 
Avenida José Silvestri, correspondente ao terreno destacado dos lotes 01, 02, 03, 04, 05 e 06, identificado como parte do lote 06 da quadra F do loteamento denominado Jardim Silvestri II, nesta cidade de Bauru-SP, coma área 
de 160,83 m2, com as seguintes medidas e confrontações: começa num ponto no alinhamento da Rua Yolanda serigatto Bincoletto, na divisa do terreno destacado dos lotes 01, 02, 03, 04, 05 e 06, identificado como parte dos 
lotes 05 e 06, deste segue em linha curva com desenvolvimento de 17,40 metros e raio de 9,00 metros até outro ponto, no alinhamento da Avenida José Silvestri, quarteirão 06, lado ímpar, com a qual faz esquina, daí segue 
11,96 metros em linha reta até outro ponto, confrontando com a referida Avenida; daí deflete à direita em ângulo interno de 102°20’48” segue na distância de 4,22 metros, em linha inclinada confrontando com o lote 09 da 
quadra A do Jardim Silvestri, daí deflete à direita em ângulo interno de 98°25’04” segue na distância de 22,76 metros até outro ponto no alinhamento da Rua Yolanda Serigatto Bincoletto, ponto inicial da descrição, confrontando 
com o terreno destacado dos lotes01, 02, 03, 04, 05e 06, identificado como parte dos lotes 05 e 06. Consta no R.3 e R.4 desta matrícula que este imóvel foi hipotecado ao BANCO DO BRASIL S/A. Consta na Av.05 desta 
matrícula a penhora exequenda deste imóvel, sendo nomeados depositários os executados. Avaliação deste lote: R$ 101.600,00 (cento e um mil e seiscentos reais) para novembro de 2020, que será atualizado até 
a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. LOTE 02: MATRÍCULA Nº 102.838 DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BAURU/SP - IMÓVEL: Um Terreno 
situado no lado ímpar, quarteirão 06, da Avenida 02, distante 14,37 metros mais a curva de esquina da Avenida 01, correspondente ao lote 07 da quadra A, do loteamento denominado Jardim Silvestri, nesta cidade de Bauru-SP, 
com a área de 279,85 m2,medindo 14,23 metros de frente para a referida Avenida 02; do lado direito de quem da via pública olha para o imóvel, mede 33,31 metros confrontando com o lote 08; do lado esquerdo mede 37,50 
metros confrontando com os lotes 03, 04, 05 e 06. Consta na Av.01 desta matrícula que a antiga avenida 02, teve sua denominação alterada para Avenida Jose Silvestri. Consta no R.3 e R.4 desta matrícula que este 
imóvel foi hipotecado ao BANCO DO BRASIL S/A. Consta na Av.05 desta matrícula a penhora exequenda deste imóvel, sendo nomeados depositários os executados. Avaliação deste lote: R$ 220.900,00 (duzentos e vinte 
mil e novecentos reais) para novembro de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. LOTE 03: MATRÍCULA Nº 102.840 DO 2º CARTÓRIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BAURU/SP - IMÓVEL: Um Terreno situado no lado ímpar, quarteirão 06, da Avenida 02, distante 38,60 metros mais a curva de esquina da Avenida 01, correspondente ao lote 09 
da quadra A, do loteamento denominado Jardim Silvestri, nesta cidade de Bauru-SP, com a área de 278,69 m2,medindo 10,00 metros de frente para a referida Avenida 02; do lado direito de quem da via pública olha para o 
imóvel, mede 43,22 metros confrontando com terras de Guerino Silvestri; do lado esquerdo mede 38,85 metros confrontando com o lote 08; e nos fundos mede 4,74 metros, confrontando com os lotes 01 e 02.  Consta na 
Av.01 desta matrícula que a antiga avenida 02, teve sua denominação alterada para Avenida Jose Silvestri. Consta no R.3 e R.4 desta matrícula que este imóvel foi hipotecado ao BANCO DO BRASIL S/A. Consta na Av.05 
desta matrícula a penhora exequenda deste imóvel, sendo nomeados depositários os executados. Avaliação deste lote: R$ 217.700,00 (duzentos e dezessete mil e setecentos reais) para novembro de 2020, que 
será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. LOTE 04: MATRÍCULA Nº 102.839 DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BAURU/SP - 
IMÓVEL: Um Terreno situado no lado ímpar, quarteirão 06, da Avenida02, distante 28,60metros mais a curva de esquina da Avenida 01, correspondente ao lote 08 da quadra A, do loteamento denominado Jardim Silvestri, nesta 
cidade de Bauru-SP, com a área de 264,11 m2,medindo 10,00 metros de frente para a referida Avenida 02; do lado direito de quem da via pública olha para o imóvel, mede 38,85 metros confrontando com o lote 09; do lado 
esquerdo mede 33,31 metros confrontando com o lote 07; e nos fundos mede 7,29 metros, confrontando com o lote 02. Consta na Av.01 desta matrícula que a antiga avenida 02, teve sua denominação alterada para Avenida 
Jose Silvestri. Consta no R.3 e R.4 desta matrícula que este imóvel foi hipotecado ao BANCO DO BRASIL S/A. Consta na Av.05 desta matrícula a penhora exequenda deste imóvel, sendo nomeados depositários os 
executados. Avaliação deste lote: R$ 203.200,00 (duzentos e três mil e duzentos reais) para novembro de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/
SP. Consta as fls.493 dos autos que na Prefeitura de Bauru/SP há débitos tributários no valor de R$ 2.978,85 (setembro/2021). Débito desta ação no valor de R$ 683.236,42 (fevereiro/2021). Consta Embargos à Execução nº 
1006845-85.2018.8.26.0071, pendente de julgamento definitivo. Bauru, 09 de novembro de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Ribeirão Preto/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados CENTRO AUTOMOTIVO CYLLCAR LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.209.387/0001-16, e CYLLFARNEY DAUSTINO DO PRADO, inscrito no CPF/
MF sob o nº 183.319.978-24. O Dr. Héber Mendes Batista, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Ribeirão Preto/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem 
imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S/A (credor fiduciário) em face 
de CENTRO AUTOMOTIVO CYLLCAR LTDA ME e outro - Processo nº 1006025-61.2014.8.26.0506 - Controle nº 486/2014, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas 
a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as 
alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do 
Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.
br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta 
e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 26/01/2022 às 14:30h e se encerrará dia 31/01/2022 às 
14:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 31/01/2022 
às 14:31h e se encerrará no dia 21/02/2022 às 14:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro 
Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do 
bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.
megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 
130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia 
de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para 
o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, 
ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma 
da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser 
formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação 
judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a 
contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que ficará disponível no site do leiloeiro ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.
com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 
889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: DIREITOS QUE O EXECUTADO CYLLFARNEY DAUSTINO DO PRADO POSSUI SOBRE O IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 64.967 DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE 
RIBEIRÃO PRETO/SP - IMÓVEL: O Apartamento nº 111, localizado no 11º andar ou 13º pavimento, do Edifício Tarumã, situado nesta cidade, à Rua Garibaldi nº 880, com a área total de 251,97 m2, sendo 167,40 m2 de 
área útil e 84,57 m2 de área comum, nesta já incluída a área correspondente a duas vagas individuais e indeterminadas na garagem coletiva do edifício, situada no subsolo, para estacionamento de veículos do tipo passeio, 
tamanhos pequeno e médio, cabendo-lhe ainda uma fração ideal de 4,0831% no terreno e nas coisas comuns; confrontando em sua integridade pela frente com a Rua Garibaldi, de um lado com o hall de circulação e com o 
apartamento nº 112, de outro lado com áreas comuns do condomínio que dividem com Antonio Paschoalin, e nos fundos com áreas comuns do condomínio. Consta no R.5 desta matrícula que o imóvel objeto desta matrícula 
foi alienado fiduciariamente ao BANCO BRADESCO S/A. Consta na AV.6 desta matrícula a penhora exequenda dos direitos sopre o imóvel, sendo nomeado depositário CYLLFARNEY DAUSTINO DO PRADO. Contribuinte nº 
165.419-5. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) para novembro de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária 
do TJ/SP. Débitos desta ação de R$ 479.028,74 (08/09/2021). Ribeirão Preto, 10 de novembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.

5 COL X 9 CM

PUBLICIDADE
CONTEÚDO DISPONÍVEL

SOMENTE NO JORNAL IMPRESSO



DIÁRIO DE S. PAULO - QUINTA-FEIRA/9 DE DEZEMBRO DE 202112

PUBLICIDADE LEGAL

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

12ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados MARIO ANTONIO BASTOS TORRES, inscrito no CPF/MF sob o nº 135.580.708-52; bem como sua cônjuge, se casado for; e KOYAMA IMÓVEIS LTDA, inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº 51.694.099/0001-00. O Dr. Airton Pinheiro de Castro, MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do 
bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por ALESSANDRO RIBEIRO DE AVILA em face de MARIO ANTONIO 
BASTOS TORRES - Processo nº 0007645-09.2019.8.26.0100 (Principal nº 0027280-83.2013.8.26.0003) – Controle nº 2197/2013, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras 
expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para 
as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do 
CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer 
que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a 
arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 28/01/2022 às 15:00h e se encerrará 
dia 02/02/2022 às 15:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no 
dia 02/02/2022 às 15:01h e se encerrará no dia 21/02/2022 às 15:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido 
pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para 
a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos 
termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão 
através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por 
escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o 
parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento 
sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos 
os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita 
por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte 
e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer 
motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO 
BEM: MATRÍCULA Nº 221.894 DO 14º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Avenida Indianópolis, parte da quadra 3-BZ, em Indianópolis - 24° Subdistrito. Um terreno 
localizado à 15,20m da esquina da Avenida Indianópolis com a Avenida Botui, medindo 7,50m de frente para a Avenida Indianópolis, por 22,00m da frente aos fundos, tendo nos fundos a mesma medida da frente, encerrando 
a área de 165,00m2, confrontando do lado esquerdo, de quem da avenida olha para o terreno com propriedade de José Fillippini, do lado direito com o terreno de propriedade de Waldomiro Pereira da Silva e nos fundos com o 
remanescente da quadra 3-BZ, de onde é desmembrado este terreno. Consta na Av.06 desta matrícula que o imóvel confronta atualmente de quem da avenida o olha, do lado direito com o prédio n° 3006, do lado esquerdo 
com o prédio n° 3016, ambos da Avenida Indianópolis e nos fundos com parte das lateral direita do prédio n° 38 da Rua Botuí e parte lateral esquerda do prédio nº 51 da Rua Professor Onofre Penteado. Consta na Av.08 e 09 
desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositário o executado. Contribuinte nº 047.281.0030-8. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos inscritos na Dívida 
Ativa no valor de R$ 76.278,02 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 8.083,70 (12/11/2021). Consta as fls.299 dos autos que o imóvel trata-se de sobrado comercial composto por cozinha, 03 dormitórios (duas 
suítes),01 sala de jantar, 01 sala de estar,02 banheiros sociais e 03 vagas de garagem (uma coberta). Possui edícula nos fundos com 02 pavimentos, 01 lavanderia, 02 salas e 02 banheiros. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 
1.070.000,00 (um milhão e setenta mil reais) para agosto de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação as fls.345 no valor de R$ 
401.919,38 (agosto/2021). São Paulo, 23 de novembro de 2021. Eu,  diretora/diretor, conferi.

5 COL X 10 CM

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

7ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados POSTO SETE DE SETEMBRO 818 LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.835.320/0001-73; JOÃO BATISTA DIAS FILHO (depositário), inscrito no CPF/MF 
sob o nº 015.048.898-00; bem como sua cônjuge, se casado for; e ODANIA QUEIROZ DIAS, inscrita no CPF/MF sob o nº 137.211.588-90. O Dr. Jayter Cortez Junior, MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro da 
Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de 
Execução de Título Extrajudicial ajuizada por MAR S REPRESENTACOES SC LTDA em face de POSTO SETE DE SETEMBRO 818 LTDA E OUTROS - Processo nº 0017378-38.2009.8.26.0071 (071.01.2009.017378) 
– Controle nº 785/2009, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, 
sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de 
computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO 
- Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo 
que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.
megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 27/01/2022 às 15:30h e se encerrará dia 01/02/2022 às 15:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance 
igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 01/02/2022 às 15:31h e se encerrará no dia 18/02/2022 às 15:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 
60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada 
até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, 
exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o 
pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 
DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta 
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO 
DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a 
pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º 
do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a título de comissão, o 
valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se 
a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão leiloeiro FERNANDO 
JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de 
guia de depósito, que ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação 
pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC.  RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA 
Nº 62.299 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BAURU/SP - IMÓVEL: O prédio de alvenaria de tijolos, para residência, térreo, sob nº 3-19 da rua Floriano Peixoto e seu respectivo terreno, 
medindo 24,75 metros de frente e de fundos, por 12,00 metros de casa lado, confrontando pela frente com a citada rua Floriano Peixoto, quarteirão 3, lado impar; pelo lado esquerdo, confrontando com a rua 15 de Novembro, 
com a qual se faz esquina; pelo lado direito, confrontando com o terreno, onde encontra-se edificado o prédio 3-27 da rua Floriano Peixoto; pelos fundos, confrontando como o terreno onde encontra-se edificado o prédio sob nº 
2-28 da rua 15 de Novembro, encerrando uma área de 297,00m2. Consta na Av.02 desta matrícula que nos autos do Cumprimento de Sentença, Processo nº 1000007-68.2014.8.26.0071, em trâmite na 1ª Vara do Juizado 
Especial Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP, requerida por RENATO SILVA GODOY contra JOÃO BATISTA DIAS FILHO, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na 
Av.03 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário JOÃO BATISTA DIAS FILHO. Consta na Av.05 desta matrícula que nos autos da ação de Execução Civil, Processo 
nº 00037022320098260071, em trâmite na 6ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP, requerida por HELENA BIANCHI contra JOÃO BATISTA DIAS FILHO, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado 
depositário o executado. Consta Penhora no Rosto dos Autos oriunda da 2ª Vara de Família e Sucessões do Foro da Comarca de Bauru/SP, extraída do Processo nº 1006511-90.2014.8.26.0071. Consta as fls. 258 dos autos 
que a parte construída do imóvel desta matrícula está representada por uma edificação comercial/residencial, sendo a parte comercial composta de 3 pavimentos, com 438,96 metros quadrados de área construída e a parte 
residencial com 67,21 metros quadrados de área construída. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 955.000,00 (novecentos e cinquenta e cinco mil reais) para setembro de 2020, que será atualizado até a data da 
alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Bauru, 11 de novembro de 2021.  Eu, diretora/diretor, conferi.

5 COL X 11 CM

diário de S.Paulo Edital para APROVAÇÃO

2 COL X 10 CM

Aviso de leilão eletrônico. Ata de registro de preços nº 019-01/2021 - Pregão Eletrônico nº 0260/2020 
- Processo de Compras nº 0415/2020 - Processo Administrativo nº 128752/2021. A PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE RIBEIRÃO PRETO/SP realizará o leilão nº 01/2021 para alienação de bens móveis inservíveis, 
como VEÍCULOS, CAMINHÕES E MOTOS - COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO E SUCATA PARA DESMONTE, 
TRATORES E MATERIAIS INSERVÍVEIS a quem oferecer maior lance, em 10/12/2021 às 10:00h, de forma 
eletrônica, no site www.amaralleiloes.com.br. Chassis: 9BWZZZ231TP021771, 9BGJK19HWWB583151, 
8AC690331VA502990, 9BWZZZ23ZNP003825, 8AC9036624A913261, 9BWZZZ373XT014355, 9BW-
GB07X82P006169, 9BWZZZ376XP504027, 9BGTR69W07B147590, 9BGJK19HWWB582828, 
9BWZZZ376XP504448, 9BWGB07X46P005719, 9BWZZZ376XP504725, 9BWZZZ376XP504443, 
9BWGB07X56P005924, 9BWFB07X74P003603, 9BWZZZ373YP076019, 9BWZZZ30ZHT114887, 9BW-
ZZZ376XP504734, 9BWZZZ376XP505191, 9BWZZZ376XP505198, 9BWLTM787NDB32530, SALLDKH-
F8VA122892, 9BWY2TJB5YRX11026, 9BWZZZ23ZHP001789, 9BG5753NXGC023589, 9BFXXXLM6H-
DB63198, 9BFNXXLM5JDB73203, BC65351H26555, 9BG138BTXWC903279, 9BG5653PXEC317459, 
9BG5653PXEC017511, 9BG653NXLKC010524, 9BG683NXNMC004402, 93ZC4980128305037, 9BFWF11M-
7NDB66704, 9BG683NXNMC004355, 9BG683NXNMC003709, 9BGSB19E03B112549, 9BGSB19E03B112600, 
9BGSB19E03B112593, 9BWGB07X02P011480, 93ZC3570128307573, 9BD27801122355514, 9BGS-
B19E03B112117, 9BGSB19E03B112642, 93YADCUH56J706175, 93YADCUH56J714838, 93YADCUH56J707158, 
VSA631372S3205530, 9BWZZZ231TP042432, 9BGSB19E04B173105, 9BGJK19HWWB581399, 9BG683N-
XLLC013404, 9BG683NXLLC013330, 9BG683NXLKC006598, 9BG683NXLLC016943, 9BG653NXLKC010696, 
9BG653NXLKC008590, 9BG653NXLLC017522, 9BG653NXLLC018688, 9BWZZZ30ZRP252134, 9BWZZZ-
30ZRT099472, 9BWZZZ30ZRT099465, 9BWZZZ30ZRT096737, 9BWZZZ30ZRT097898, 9BWZZZ30ZRT099148, 
9BWZZZ30ZRP254252, 9BWZZZ30ZRT099284, 9BWZZZ30ZRT099339, 9BWZZZ30ZRT099377, 9BWZZZ-
30ZRP254183, 9BWZZZ30ZRT099564, 9BG257NHRRC027007, 9BWZZZ231SP015146, 8AWZZZ30ZSJ002360, 
93W245G34A2050366, 9BD159046V9207704, 9BD159046V9206778, 93W245G34B2055751, WF0XXXTB-
FBTY70956, WF0XXXTBFBTS15250, WF0XXXTBFBTY70970, 9C2JC250VVR138836, 8AC690330WA518989, 
8AC690330WA519008, 8AC690330WA519704, 9BFZZZ54ZPB363579, 9BWZZZ376XP504451, 9BWZZ-
Z373XT015164, 9BWGB07X11P007176, 9BWZZZ30ZSP014189, 9BWGB17X7YP018019, 9BGMG69RT-
TB014235, 9BWZZZ30ZSP071592, 9BFZZZ54ZRB614054, 9BGVP19BRRB222054, 9C2MD28002R109704, 
9BWDB05W96T037344, 9BWGF07X58P005316, 8AC9036627A966888, 8AC9036627A966889, 8AFFZZFF-
C5J450207, 9BWZZZ327YP016331, 9BWCA05WX7P010226, 9BGXF19X04C211186, 9BWMF07X6BP010616, 
93W245G34B2054361, WF0XXXTAFATY71699, 9BGTR69W08B171282, 9BD15822786048025, 9BW-
ZZZ30ZPT174654, 9BFKT7232MDB61540, 9BM364209MC071293, 9BWZZZ23ZRP013231, 9BWZZZ-
30ZRP250368, VSA631372S3206393, LA7GAU34129, 9BWZZZ376XP504888, 9BWZZZ376XP505181, 
9BWZZZ376XP504442, 9BD159046V9207255, 8AB384087TA122331, 20071JREM, 9BG138AC03C402606, 
36417311042632, 32142416000737, 93ZC3570128307542, 93ZC3570128307532, 9BGTR69W08B170978, 
93W245G3382023190. O Edital completo do Leilão e maiores informações em www.ribeiraopreto.sp.gov.
br / www.amaralleiloes.com.br e na Prefeitura de Ribeirão Preto à Praça Barão do Rio Branco, s/n, Centro, 
Ribeirão Preto/SP, (16) 3977-9000. Leiloeiro: Eder Amaral de Oliveira - JUCESP 966, telefones (11) 5061-4038 
/ (11) 99222-5134, contato@amaralleiloes.com.br.

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4000087-16.2013.8.26.0006 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Álvaro Luiz Valery Mirra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) WILLIAM DIANA DA SILVA, RG 
460193843, CPF 367.742.838-61, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial 
por parte de COOPERATIVA DE PROFESSORES E AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR - 
COOPESCOLA, objetivando o recebimento da importância de R$ 3.829,43 (Set/2013), oriundos do 
Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, firmado entre as partes e não pago. 
Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 3(três) dias, efetuar(em) o pagamento do 
valor reclamado, sob pena de penhora, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento)  sobre o 
valor do débito atualizado, advertidos os executados, de que em caso de pagamento do valor reclamado 
no prazo de 3(três) dias, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade,  ficando advertido(s), 
ainda, que poderá(ão), dentro do prazo de 15 (quinze) dias, embargar a execução ou reconhecendo o 
crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 
inclusive custas e honorários de advogado, requerer(em) seja(m) admitido(s) a pagar o restante em até 6 
(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Não sendo 
embargada a ação será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de novembro de 2021. 

 
 
 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1044075-11.2017.8.26.0100. O(A) 
Doutor(a) Guilherme Madeira Dezem, MM. Juiz(a) de Direito da 44ª Vara Cível, do Foro Central 
Cível, da Comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZSABER a(o) 
Patricia Maria Ribas Terranova, brasileira, CPF. 202.437.968-03, que lhe foi proposta uma ação 
de Execução por parte de MD Educacional LTDA, alegando em síntese: ser credora da Executada 
do valor de R$ 3.155,76 (Maio/2017), oriundos do Instrumento Particular de Confissão e Novação de 
Dívida, firmado entre as partes e não pago. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a 
sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias 
embargue, ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da 
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 
6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão afluir após os 20 dias supra, sob pena de 
penhora e avaliação, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, 
IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

 
 
 
 
 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003889-15.2018.8.26.0001 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Clovis Ricardo de Toledo Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Vitor Aguiar e Silva Ribeiro 
(CPF 333.790.148-42), que VSTP Educação LTDA ajuizou-lhe uma Ação Monitória, para o 
recebimento de R$ 11.690,18 (Jan/2018), decorrentes das mensalidades de Junho/2016 e de 
Agosto á Dezembro/2016 vencidas e não pagas, conforme Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, firmado entre as partes. Estando o réu em lugar ignorado, CITADO fica, para que, em 
15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado e acrescido de honorários advocatícios de 
5%, ficando isento das custas processuais ou, embargue a ação, sob pena de constituir-se de pleno 
direito, o título executivo judicial (Art. 701, §2º, do NCPC), nomeando-se curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 13 de setembro de 2021. 

 
 

Comunicado de Extravio
AUTO POSTO S8 LTDA - CNPJ 18.982.581/
0001-70, NIRE 35227341821, situada na A.
Pires do Rio, 2.724 , Jardim São Sebastião,
São Paulo/SP, CEP 08041-000, Comunica o
extravio das duas vias originais da Alteração
Contratual registrada sob o nº 117.582/14-1
em sessão de 02/04/2014.

Comunicado de Extravio
AUTO POSTO S9 LTDA  - CNPJ 18.982.580/
0001-25 - NIRE 3522734312-2, situada na
Av. Rio das Pedras, nº 19, Vila Carrão, São
Paulo/SP, CEP 03453-000,  Comunica o ex-
travio das duas vias originais da Alteração
Contratual registrada sob o nº 117.583/14-5
em sessão de 02/04/2014
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ANDRADINA 
Aviso de Abertura de Licitação

Processo 128/2021

Pregão Eletrônico 65/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para presta-
ção de serviços, implantação, operação, gerenciamento e fis-
calização de serviços de fornecimento de cartão magnéticos ou 
microprocessados com chip tipo cupom - alimentação. TIPO: 
Menor Taxa Administrativa. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
até às 8 horas e 30 minutos do dia 21/12/2021; ABERTURA E 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 8 horas e 30 minutos às 09 
horas do dia 21/12/2021 e INÍCIO DA SESSÃO DA DISPUTA 
DE PREÇOS: 9 horas do dia 21/12/2021. O Edital poderá ser 
obtido junto aos sítios do BLL (www.bll.org.br) ou PMA (www.
andradina.sp.gov.br) e na forma impressa - taxa no valor de 
R$ 0,72 por folha. Informações: Prefeitura - Rua Dr. Orensy 
Rodrigues da Silva n°341, fone/fax (18) 3702-1029, de 2° a 
6° feira, das 8h30 às 16h30. Andradina, 08 de dezembro de 
2021. 

Edgar Dourados Matos
Secretário Municipal de Administração, Modernização,

Defesa Social e Gestão de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 
Extrato de Contrato

Processo Licitatório 123/2021

Tomada de Preços 17/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução 
de serviços de implantação de calçadão (Paes Leme). Contra-
tante: Município de Andradina. Do Prazo de Execução: 60 (ses-
senta) dias sem interrupção, contados a partir da “ORDEM DE
SERVIÇO”. Do Pagamento: 10º (décimo) dia após a emissão 
da Nota Fiscal. Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EPP. Valor Do Contrato: R$ 724.920,59 (setecentos 
e vinte e quatro mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e 
nove centavos). Data do Contrato: 08 de dezembro de 2021. 

Edgar Dourados Matos
Secretário Municipal de Administração, Modernização, 

Defesa Social e Gestão de Pessoas

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0000906-41.2021.8.26.0038. Classe: Assunto:
Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços. Exequente: FUNDAÇÃO HERMÍNIO OMETTO. Executado: Lorena Bucalon
Souza. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000906-41.2021.8.26.0038. O MM. Juiz de Direito da 2ª
Vara Cível, do Foro de Araras, Estado de São Paulo, Dr. Matheus Romero Martins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LORENA
BUCALON SOUZA, Brasileira, RG 55.418.419-9, CPF 464.474.988-57, com endereço à Avenida Jose Pavan, 51, Sitios de Recreio
Independencia, CEP 13606-050, Araras - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por
FUNDAÇÃO HERMÍNIO OMETTO, CNPJ 44.701.688/0001-02,. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos
do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 5.741,90 (cinco mil, setecentos e quarenta e um reais
e noventa centavos), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de
10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, consignando-
se que, em caso de revelia, será nomeado curador especial à executada (art. 257, IV, CPC). Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Araras, aos 25 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1002418-02.2016.8.26.0108. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
Judicial, do Foro de Cajamar, Estado de São Paulo, Dr(a). TALES NOVAES FRANCIS DICLER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) HAMOVER COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME, CNPJ 09.229.971/0001-82, com endereço à Avenida
Dr. José Luis Leme de Maciel, 380, empresa, Jordanesia (jordanesia), CEP 07776-000, Cajamar - SP, que lhe foi proposta uma ação
de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou
ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 23.663,95 (agosto de 2019), representada pelo Instrumento Particular de
Confissão de Dívida e Outras Avenças. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos
30 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue
ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários,
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1%
(um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador
especial e dado regular prosseguimento ao feito.. Encontrando-se o réu em lugar ncerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Cajamar, aos 17 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 0019716-30.2021.8.26.0114. Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Espécies
de Contratos. Exequente: Sul América Companhia de Seguro Saúde. Executado: Leonardo Ferreira de Carvalho Epp. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0019716-30.2021.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do
Foro de Campinas, Estado de São Paulo, MAURICIO SIMOES DE ALMEIDA BOTELHO SILVA, na forma da Lei, etc. Faz Saber a
Leonardo Ferreira de Carvalho – EPP (CNPJ. 15.540.104/0002-47), que a ação de Procedimento Comum, ajuizada por Sul América
Companhia de Seguro Saúde, foi julgada procedente, condenandoo ao pagamento da quantia de R$ 49.171,34 (agosto de
2021). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra,
efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e
expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523
do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de Campinas, aos 03 de dezembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1024527-50.2020.8.26.0114. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Exequente: Unicred do Estado de São Paulo. Executado: Luiza Vidal. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20
DIAS. PROCESSO Nº 1024527-50.2020.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado
de São Paulo, Dr(a). Gabriel Baldi de Carvalho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUIZA VIDAL, Brasileira, Solteira, Dentista, CPF
107.668.846-27, com endereço à Rua Comendador Luiz Jose Pereira de Queiroz, 155, Botafogo, CEP 13020-080, Campinas -
SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Unicred do Estado de São Paulo, alegando em
síntese: em 05/02/2019, a executada emitiu em favor da exequente o Título Executivo Extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário
nº 2019090064 – modalidade renegociação de dívida, no valor de R$ 30.162,97, para pagamento em 48 parcelas, vencendo a
primeira no dia 20/04/2019 e a última no dia 20/03/2023. A executada pagou 7 das parcelas avençadas, estando inadimplente
desde 20/11/2019. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 (três) dias, pagar a dívida no valor de R$ 31.568,32 (atualizado até
22/06/2020), que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida de honorários advocatícios da parte exequente
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito. Caso o(a,s) executado(a,s) efetue o pagamento acima
assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). No prazo de 15
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, poderá o executado opor-se à presente execução por meio de embargos.
No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do(a) exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor
em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o(a)(s) executado(a)(s) poderá(ão) requerer autorização do Juízo
para pagar(em) o restante do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas
de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil). Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos,
mantido o depósito, que será convertido em penhora (art. 916, § 4º, do Código de Processo Civil). O não pagamento de qualquer
das parcelas acarretará a imposição de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas, o vencimento das prestações
subsequentes e o reinício dos atos executivos (art. 916, § 5º, do Código de Processo Civil). A opção pelo parcelamento importa
renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do Código de Processo Civil). O edital será, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 09 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1011645-73.2019.8.26.0152. Classe: Assunto: Monitória - Prestação de Serviços.
Requerente: Colégio Pentágono Eireli. Requerido: Logmar Armazens Gerais Eireli. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1011645-73.2019.8.26.0152. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Civel, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo,
Dr(a). CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Logmar Armazens Gerais Eireli (CNPJ. 21.406.929/
0001-95), que Colégio Pentágono Eireli lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 17.676,89 (outubro de 2019),
decorrente do Cheque n° 000012, da agência 1091, conta 00927-7, do Banco Santander (Brasil) S/A. Estando a requerida em
lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isenta de
custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do CPC), ou ofereça
embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do CPC. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Cotia, aos 01 de dezembro de 2021.

Processo 1016464-75.2016.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Pro-técnica Paulista Ltda. - Denise
Isaque - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016464-75.2016.8.26.0405. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
3ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CRISTINA RIBEIRO BONCHRISTIANO, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) DENISE ISAQUE, Brasileira, Solteira, RG 34.150.671-0, CPF 222.424.698-60, com endereço à da Imprensa, 21-
A, casa 1, Alianca, CEP 06260-000, Osasco - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de
Pro-técnica Paulista Ltda., objetivando a quantia de R$ 32.132,04 (maio de 2019), representada pelo Instrumento Particular de
Confissão de Dívida n° 182264. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20
dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue
ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários,
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1%
(um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador
especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de Osasco, aos 03 de dezembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1000543-37.2020.8.26.0405. Classe: Assunto: Monitória - Prestação de
Serviços. Requerente: Sesp - Sociedade Educacional São Paulo. Requerido: Ricardo Alexandre Bezerra. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000543-37.2020.8.26.0405. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). MARIO SERGIO LEITE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
RICARDO ALEXANDRE BEZERRA, Brasileiro, RG 27.481.309-9, CPF 205.912.708-46, com endereço à Rua Getulio
Vargas, 184, cs2, Jardim Belval, CEP 06420-190, Barueri - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte
de Sesp - Sociedade Educacional São Paulo, para cobrança da quantia de R$ 13.527,53 (janeiro de 2020), decorrente
do Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Estando o requerido em lugar ignorado,
foi deferida a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO por EDITALl, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito
(ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito
(artigo 701 do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo.
Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos
moldes do artigo 257, IV do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 03 de dezembro de 2021.

Processo 1023930-52.2018.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Alpha Strong Treinamento e
Educação Executiva Ltda - - Fundação Getulio Vargas - Nyedja Rafaela Alves Ricardo - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1023930-52.2018.8.26.0405. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo,
Dr(a). ANA CRISTINA RIBEIRO BONCHRISTIANO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NYEDJA RAFAELA ALVES RICARDO,
Brasileira, RG 44.998.446-1, CPF 361.197.438-20, com endereço à Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, Empresa Sem Parar,
Pinheiros, CEP 05425-902, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Alpha
Strong Treinamento e Educação Executiva Ltda e outro, objetivando a quantia de R$ 16.643,95 (agosto de 2021), representada
pelo Contrato de Prestação de Serviços Educacionais nº 44405. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para
que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade,
ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive
custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido sobre as quantias
bloqueadas judicialmente de R$ 500,21 e R$ 118,89. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e
dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco,
aos 03 de dezembro de 2021.

          Para maiores informações:  3003 0677       |       www.ZUKERMAN.com.br       | ZUKERMAN
Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTANA/SP. Processo: nº 0126408-24.2009.8.26.0001. Executado: SÉRGIO SACCAB. DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO
COMPRADOR que recaem sobre o Apartamento sob nº 181 (composto de 03 dormitórios, sendo 01 suíte e possui o direito a 01
vaga indeterminada na garagem), localizado no 18º andar ou 21º pavimento do Edifício Jardins de Munique, situado na Rua
Copacabana, nº 532, São Paulo/SP - Contribuinte nº 072.064.1423.0. Descrição completa na Matrícula nº 144.337 do 3º CRI da
Capital/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 458.826,97 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 275.296,19 (60% do valor de avaliação)
(sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 18/01/2022 às 13h00min, e termina em 21/01/2022 às
13h00min; 2ª Praça começa em 21/01/2022 às 13h01min, e termina em 10/02/2022 às 13h00min. Fica o executado SÉRGIO
SACCAB, seu cônjuge, se casado for, a promitente vendedora CYREL COMERCIAL IMOBILIÁRIA LTDA., os credores PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM DAS CEREJEIRAS, bem como a COMPANHIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m)
localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 22/06/2011.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1011401-34.2018.8.26.0006. Classe: Assunto: Monitória - Contratos Bancários. Requerente:
Banco Bradesco S/A. Requerido: Anderson dos Santos Silva. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011401-
34.2018.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo,
Dr(a). José Luiz de Jesus Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDERSON DOS SANTOS SILVA, Brasileiro, CPF 391.719.638-
71, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Banco Bradesco S/A, para cobrança da quantia de R$ 13.610,74
(outubro de 2018), decorrente do Contrato de Limite de Crédito sob o nº 1929487. Estando o requerido em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais),
acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do CPC), ou ofereça embargos, sob pena
de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial
e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do CPC. S Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de dezembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1011491-65.2020.8.26.0008. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível -
Rescisão do contrato e devolução do dinheiro. Requerente: Patrícia Jesus Navas. Requerido: Sonata Prime Ambientes
Planejados-eireli e outros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011491-65.2020.8.26.0008. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Guilherme Amaral
Toledo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Sonata Prime Ambientes Planejados – EIRELI (CNPJ. 27.252.854/0001-11) e
Roberto Teixeira de Melo (CPF. 148.524.048-44), que Patrícia Jesus Navas lhes ajuizou ação Declaratória de Rescisão
Contratual c/c pedido de devolução de quantia já paga e Dano Moral, de Procedimento Comum, objetivando a rescisão
contratual por culpa da ré, com a devolução da quantia paga referente à compra de móveis planejados no importe de R$
53.424,74, bem como, que os requeridos sejam condenados ao pagamento de indenização por dano moral em valor não
inferior a R$ 5.000,00, além do pagamento das demais cominações legais. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereçam contestação, sob pena de presumirem-
se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, os requeridos serão considerados revéis, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 25 de novembro de 2021.

EDITAL. Processo Digital nº: 1124367-41.2021.8.26.0100.  Classe: Assunto: Alteração de Regime de Bens - Regime de Bens Entre
os Cônjuges. Requerente: Flavio Abramovay. Requerente: Silvia Conceicao Kohnen Abramovay. EDITAL PARA CONHECIMENTO
GERAL - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1124367-41.2021.8.26.0100. O MM. Juiz) de Direito da 4ª Vara da Família e
Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Leonardo Aigner Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a quem
possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração de Regime de Bens movida por Flavio Abramovay, RG 7.510.317-
5, CPF 684.692.098-68 e sua esposa, Silvia Conceição Kohnen Ambramovay, RG 14.371.814-9, CPF 142.840.678-69, por meio
da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento. O presente edital é expedido nos termos do
artigo 734, § 1º do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 02 de dezembro de 2021.

PUBLICIDADE
CONTEÚDO DISPONÍVEL

SOMENTE NO JORNAL IMPRESSO
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Ator de 37 anos de idade vai interpretar Tadeu em 
remake de novela na Globo

Evento no Ceará reuniu influenciadores e celebridades em 
três dias de festa, que deu o que falar nas redes sociais
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Morando no Mato Grosso, José Loreto 
mostra rotina como peão no Pantanal

Viih Tube sobre beijar 46 pessoas 
na Farofa da Gkay: “Não peguei 
sapinho, isso que importa”

Sávia David sobre treino 
e dieta para desfilar 
no Carnaval: “Não é 

sacrifício”
Sávia David, rainha de 
bateria da escola de samba 
paulistana Unidos de 
Vila Maria, está para lá de 
empolgada com a volta do 
Carnaval em 2022. A jo-
vem, de 33 anos, que tam-
bém é musa da agremiação 
carioca Beija-Flor, tem se 
preparado para sambar 
muito no Anhembi e na 
Sapucaí. Para isso, Sávia - 
que ainda é fisiculturista 
- acorda todos os dias às 
cinco horas da manhã para 
malhar e mantém uma 
dieta rígida durante todo o 
ano.

“Me permito relaxar nos 
fins de semana apenas. 
Mas foco realmente em ter 
uma alimentação saudável 
por uma melhor qualidade 
de vida e não apenas por 
estética. Exercício para 
mim não é sacrifício, mas 
prazer. Sou formada em 

educação física e aprendi 
a amar essa prática que faz 
parte da minha essência”, 
conta.

A musa tem motivos de 
sobra para comemorar e 
quer, mais do que nun-
ca, estar em forma. Isso 
porque, ano que vem, a 
Beija-Flor homenageia o 
povo preto e levará para a 
avenida a história muitas 
vezes escondida de gran-
des nomes em diversos 
setores da sociedade com 
o enredo ‘Empretecer o 
pensamento é ouvir a voz 
da Beija-Flor’. “Venho 
engrandecendo a mulher 
preta, o empoderamento 
dessa mulher ao longo da 
história. Agradecendo a 
nossas ancestrais que abri-
ram o caminho e nos per-
mitem hoje avançar cada 
vez mais. Para mim, é uma 
grande honra”, afirma.

Jovem está à frente da bateria da 
escola de samba paulistana Unidos de 
Vila Maria há quatro anos; já no Rio, 
ela desfila como musa da Beija-Flor

José Loreto, de 37 anos de 
idade, publicou um novo 
vídeo no Instagram nesta 
quarta-feira (8) para mos-
trar aos fãs seu dia a dia no 
Pantanal, no Mato Grosso. O 
ator está morando no local 
para estrear como Tadeu no 
remake da famosa novela na 
Globo.

“Meu 53º dia de Pantanal. Foi 
mais um dia de Lida. Sai às 
5h30, voltei Pas 20h30. Editei 
fragmentos desse dia/noite. 
Divido com vocês essa cons-
trução. Uma homenagem 
ao ofício de peão! Obrigado 
meus amigos. Aprendizados 
para vida toda. Ô peão...”, 
escreveu José (assista abaixo).

Além dele, Juliana Paes 
também integra o elenco 
do remake de Pantanal. As 
gravações começaram em 
meados de setembro e a re-
paginação é escrita por Bruno 
Luperi, neto de Benetido Ruy 
Barbosa, autor da história 
original. A direção é de Ro-
gério Gomes, o Papinha.

Nesta quarta-feira (8), 
Viih Tube divertiu os fãs 
ao falar sobre os beijos 
que deu durante os três 
dias de festa na Farofa da 
Gkay, no Ceará. A jovem 
revelou que ficou com 46 
pessoas no evento.

“Não peguei sapinho, 
gente. Isso que importa”, 
publicou a ex-BBB no 
Twitter. Mais cedo, Viih 
foi vista saindo do evento 
ao lado de Lipe Ribei-
ro. No vídeo em que ela 
fala sobre a quantidade 
de pessoas que beijou, 
Viih ainda brinca: “Não 
sobrou ninguém”.

Quem também bei-

jou muito foi a dona da 
festa, Gkay. Em um novo 
vídeo, a influenciado-
ra apareceu beijando o 

cantor Kevi Jonny. Além 
dele, ela também ficou 
com Novinho no segun-
do dia da Farofa.
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com o
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"Quem",
na escrita
da internet

(?) Pacino,
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(Cin.)

Que anda
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caminho
(Bíblia)
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de icterícia,
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e Dione
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Verdadeira
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Interjeição
de 
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Mente, 

em inglês

Talher 
que faz 
par com 
o garfo 

Porco, 
em inglês

"Tudo", 
em

"onívoro"

(?) Simone,
cantora de
"Feeling
Good"
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de cargas
(símbolo)

Vocativo
usado em
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clássicos  

Enfeite
de bolo

Serviço do
Detran

Alternativa ao urânio 
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Árvore ornamental
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Ser
unicelular

Caráter do indivíduo 
que esconde segredos 

Fonte de alimento 
para renas e caribus

"Pré", em TPM
O indivíduo que 

pratica exercícios
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(?) eletrô-
nicos, apa-
relhos co-
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e smart-
phone

Deputado
ou senador

Aproveita um bem
Museu da
Imagem 
e do Som

Doente,
em inglês

3/ill — pig. 4/lisa — mind — site. 5/tório. 11/disciplinar.

ARIES - 21/03 a 20/04
Trabalhar em equipe e trocar ideias com os colegas pode ser enriquecedor para você, mas também 
pode gerar conflitos e divergências de opinião. Procure aceitar essas diferenças e negociar um 
meio-termo com serenidade, sem discussões. Mais vale manter a amizade, não é? À tarde, a Lua 
na Casa 12 pode incentivá-la a se recolher e ficar mais quietinha no seu canto. Respeite o desejo de 
se isolar. Uma atração por amigo(a) ou colega pode deixar você apreensiva — dê tempo ao tempo. 
Talvez queira manter um romance em segredo. se está em uma relação, reforce a confiança e não 
deixe a insegurança prevalecer.

TOURO - 21/04 a 20/05
O período da manhã pode ser muito proveitoso para a sua carreira. Mercúrio enviará boas vibra-
ções para você buscar as mudanças necessárias, seja ao fazer contatos em busca de um novo 
emprego ou para negociar melhorias com seus patrões. Para orientação, também, consulte o 
nosso Tarot do Trabalho. Mas Marte recomenda mais calma e cautela no convívio com os colegas. 
Não seja autoritária ou teimosa ao defender as suas opiniões. Respeite a decisão da maioria sem 
discutir. À tarde, a Lua enviará bons estímulos para parcerias e amizades: busque aliados. A sua 
popularidade na pista aumenta, e jogue charme para atrair contatinhos. No romance, valorize a 
paixão e os desejos, sem perder tempo com brigas.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
Por mais que queira mostrar garra e iniciativa no trabalho, você deve ter cuidado para não parecer 
afobada demais. Procure conversar mais com os colegas, especialmente os que têm mais tempo 
de casa. Mostre disposição para aprender, pois isso só vai contribuir para o seu progresso. Tenha 
certeza de que os chefes estarão de olho e, se fizer por merecer, pode até pintar uma promoção. 
Quem procura um novo amor pode contar com o apoio da Lua para caprichar no visual e se sentir 
poderosa nas paqueras, e você será exigente ao escolher um alvo. Bom diálogo está presente na 
vida a dois, aproveitem para planejar o futuro juntos.

CÂNCER - 21/06 a 21/07
O céu anuncia mudanças no trabalho e você pode ter uma boa oportunidade de conversar e pro-
por algumas melhorias. Pode sugerir novos jeitos de executar as tarefas para agilizar o serviço, ou 
negociar alguns benefícios com os chefes. Você ainda pode iniciar um curso à tarde: aprenda tudo 
que puder. Isso quer dizer que tudo está perfeito sem defeitos? Não, bebê. Lua e Urano em conflito 
recomendam cautela com dinheiro, por isso, pense mil vezes antes de jogar ou investir sua grana — 
não é um bom momento para correr riscos neste setor. Agora, se depender de sensualidade, você 
vai arrasar muitos corações na paquera. Paixão e sedução também presente a dois — não perca 
tempo com joguinhos.

LEÃO - 22/07 a 22/08
O trabalho em equipe ou sociedade vai exigir mais paciência e jogo de cintura no período da 
manhã. As opiniões não vão bater e será preciso saber dialogar para evitar discussões. E se você 
trabalha com parentes, o conselho a recomendação vem em dobro: controle suas reações. À tarde, 
a Lua na Casa das Transformações favorece as mudanças, e também ajuda você a se desfazer de 
coisas que não usa mais. No amor, você transborda seducência e vai envolver quem quiser com 
seu charme e magnetismo. Pode até iniciar um namoro ou esquentar o clima no romance. Já com 
o mozão, mostre todo seu poder de fogo entre quatro paredes — faça os vizinhos chamarem os 
bombeiros!

VIRGEM - 23/08 a 22/09
Ótimo pique para o trabalho, mas os astros dão um conselho bem importante: converse! A presen-
ça tensa de Marte na Casa 3 costuma causar discussões, e isso não levará você a lugar algum. Se 
bater o estresse, respire fundo, tome uma água e retome conversas com calma, sem brigar. Quem 
precisa de uma grana extra pode ter boas ideias para faturar com algo feito em casa, e para isso, 
pode contar com a família. À tarde, somar forças com os colegas e fazer parcerias será uma ótima 
opção. A Lua na Casa 7 aumenta em você o desejo de namorar sério. Bom astral para iniciar ou 
fortalecer um romance. Palavras picantes serão afrodisíacas.

LIBRA - 23/09 a 22/10
Controlar os gastos será seu maior desafio nesta quinta, libriana. Controle a impulsividade, prin-
cipalmente diante de vitrines e coisas bonitas: pode se empolgar e comprar um monte de coisas 
supérfluas que nem vai usar depois. No trabalho, vai contagiar os colegas com seu alto-astral e 
pode dar ótimas ideias para facilitar o serviço. À tarde, a Lua chega à Casa 6 e garante ainda mais 
disciplina para cumprir suas tarefas. Extrovertida e cheia de charme, você vai arrasar nas paqueras 
e pode até ser difícil escolher. Na união, invista no romantismo e na sedução, sem perder tempo 
com brigas por ciúme.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
Por mais que ame e se preocupe com a família, você deve ter cuidado para não ser controladora 
demais com os parentes, pois isso pode sufocar e causar brigas. Converse mais em casa e tente 
compreender melhor as opiniões e decisões de cada um. Pode ganhar uma grana com produtos 
caseiros ou com um serviço que você faz muito bem. A Lua acentua sua criatividade e indica sorte 
em jogos e sorteios: faça uma fezinha. O astro também aumenta o seu charme e envia ótimas 
vibrações para a conquista! Tanto que é até capaz de iniciar um namoro. Já com amorzinho da sua 
vida, o clima será repleto de romantismo, carinho e sedução — do jeito que você gosta!

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
Procure ficar longe de fofocas e pessoas pessimistas ou mentirosas, pois isso só trará aborreci-
mentos. Converse, sim, mas com pessoas de alto-astral e que tenham boas ideias e propostas 
para compartilhar. A sintonia com a família também deve aumentar a partir da hora do almoço. 
No trabalho, você pode se destacar pela experiência que tem em alguma tarefa importante. Um 
reencontro com um ex-amor pode reacender algo no seu coração — avalie se vale mesmo a pena 
tentar outra vez, e consulte nosso Tarot do Amor para receber conselhos das cartas Para quem já 
tem seu par, bom dia para relembrar e até reviver bons momentos. Só não deixe nada mal resolvi-
do: se surgir alguma coisinha, converse.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01
Os astros recomendam que você cuide bem do seu dinheiro no período da manhã. Se você está 
preocupada com uma dívida, pode tentar renegociar valores e prazos — converse e faça acordos. 
Só não convém contar com amigos ou buscar empréstimos, pois isso só vai enrolar ainda mais 
a situação. Mas esse rolê todo não atrapalha as suas habilidades; você terá muita criatividade e 
facilidade para o comércio à tarde. Será bem mais fácil vender o seu peixe! E a sua simpatia e bom 
papo se estendem para a paquera, e serão seus trunfos. Pode sentir uma forte atração e ciúme de 
alguém da turma: avalie o que sente, e se precisar, pode contar com a sabedoria do Tarot do Amor. 
No romance, estimule a conversa, supere o ciúme e faça planos com seu amor.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
Bater de frente com chefes e autoridades pode queimar o seu filme no emprego. Mesmo que 
discorde de alguma ordem, evite contestar ou agir com rebeldia. Você pode até propor algumas 
soluções diferentes e inovadoras, mas faça isso com jeitinho e com bons argumentos, sem con-
frontar ou medir forças com os outros. Para saber mais como você deve usar seu temperamento 
no ambiente de trabalho, consulte o Mapa Astral Profissional e conheça-se melhor! À tarde, a Lua 
chega à Casa 2 e envia boas vibrações para você ganhar dinheiro: fique atenta às oportunidades. 
Forte atração por uma pessoa influente e poderosa. Mas só invista se sentir firmeza na relação. No 
romance, mostre ao par o quanto você valoriza a segurança da união.

PEIXES - 20/02 a 20/03
A Lua na Casa 12 recomenda que você procure um canto tranquilo para cumprir suas tarefas hoje, 
principalmente no período da manhã, quando vai precisar de mais silêncio para se concentrar nas 
tarefas ou nos estudos. Pode ter alguma dificuldade para aprender algo, mas não adianta se irritar 
— seja paciente e persistente. À tarde, a Lua em Peixes vai realçar seus talentos e sua confiança 
e tudo parecerá mais fácil. Na paquera, vai encantar quem quiser com seu jeito carinhoso. Se o 
romance é secreto, capriche na discrição. A vida a dois pede mais confiança: melhore o diálogo e 
compartilhe seus sonhos.
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